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ভূমিকা । 
কবিগাথা প্রকাশিত হইল । এই সংগ্রহে যে সকল কবিতা সন্নিবেশিত 

হইয়াছে, একটা ব্যতীত, তাহার আর সমুদয় গুলিই আধুনিক কবিদিগের 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধত। এইরূপ সংশ্রহের এই প্রথম প্রচার নহে । এই প্রণালীর 
আরও কয়েক খানি গ্রশ্থ বিদ্ামান থাক সত্বেও আমি কেন এই বিষয়ে 
হণ্তক্ষেপ করিয়াছি, এস্কলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক । স্থকুমারমতি 

বালকবালিকাঁদিগের পাঠের নিমিত্ব গ্রন্থ সংগ্রহকরিতে হইলে যেরূপ 
সাবধানতা অবলম্বন কর! আবশ্যক, আক্ষেপের বিষয় এই ষে, সংগ্রহকার- 

দিগের অনেকেই তৎপক্ষে” বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাঁধেন নাই । কেহ কেহ এতদূর 
অসাবধান যে, স্থানে স্থানে একান্ত অগীল ও অগাঠ্ বিষয় পান্থ সংগ্রহ 
করিয়াছেন । যেষে সংগ্রহকরি এই দোঁম হইতে মুক্ত, উ্াহার।ও অনেক' 
স্থলে বালকবালিকাদিগের মানসিক অবস্থার প্রতি উচিত পরিমাণ দৃষ্টি 
রাখিতে বিল্বৃত হইয়াছেন । অবিকল কোন কোন গ্রন্থ যে সময়ে সঙ্কলিত 
হইয়।ছে তৎপরে প্রচুর পরিমাণে উৎকুষ্ট কবিত। শ্রক।শিত ভউয়াছে। 
বালকবালিকারা যে সকল উৎকুষ্ঠ কবিতা পা করিলে প্রকৃত গঙ্গে: 
শিক্ষ!ন্ুরত, স্বদেশনৎসল, কওবাপ্রায়ণ, সৎসাহ্সী ও সতানিষ্ঠ ভভতে পারে, 
তাহাদিগের নিকট এরূপ তাবের কবিতাই অধিক পরিনাণে উপস্থিত কব। 
আবশ্যক । প্রচলিত বাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা বতমান সংগ্রহে এবিষয়ে ফে 

আধকতর দৃষ্টি রাপ। হইয়াছে, আশ। করি, হা! পাঠকবগের অবির্দিত গাকিবে 
মা। শ্বদেশান্থরগ উদ্দীপক যে কয়েকটা কবিতা সন্নিবেশিত তউয়াছে, 

ভাহ সম্কলন করিবার সময়ে আমি একটা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাঁশিয়াছি 
প্রচলিত শাঁসনতন্থের প্রতি বিরাগ প্রদখনকে কেহ কেহ স্বদেশানুরাগিতার 
লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। এই ভ্রমসংঙ্গার যে অনেক প্রকার অমঙ্গালর্ 

হেতু হহয়। দ্াড়াইয়ছে, তাহি। চিন্ত/শাল বাক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন । 
অনেকে অ।মাদিগের রাজভক্তি দেখিয়া মনে করিতে পাগেন, গরাধীনত।ই 

আমাদিগের পুজ্য, বস্ত্রতঃ তাহা নহে । জাতীয় স্বার্থ আনাদিগের বাঁজ- 
ভক্তির মূল- বঞ্মান সময়ে এতদপেক্ষী উৎকুষ্ঠতর শাসনতগ্ন আমরা আশ! 

করিত 'ত পারি না বলিয়। আমরা প্রচলিত শাসনতন্ত্র সন্তুষ্ট । অধিকষ্ত 

ইংরেজ রাজত্বে যে সকল “াষ বিদামান রহিয়াছে, তান ভাহার প্রকুক্টি, 
গত নহে : প্রচলিত শামনতস্থের গ্রতি আস্তা প্রদর্শন করিয়া বৈধ উপায়ে 
চষ্ট! করিলে ক্রমে তাহা 'দংশে।ধিত হইতে পারে । যে সকল অভাস- 

ছ্োযনিবন্ধন আমর! এতদূর হেয় ও অকর্মণ্য হইয়া রহিয়াছি,, সর্ধ (গ্রে 
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আানাদিগের তাহা সংশোধন কর! আবগ্তক; আত্মশ্দ্ধিতিয জাতীর 
উন্নতির পণে আমাদিগের অভুাণধানের প্রত্যাশা নাই । অতএব যে 
সবল ভাব কষ্ট কর্পনা ও রাজভক্তির প্রতিকূল বলিয়| গণ্য হইতে পারে, 
জুম হঃপুর্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়াছ। যে সকল ভাব হৃদয়ে নিহিত 

ও উদ্দাপিত হইলে প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের জাতীয় অভ্্যুদয়ের সম্ভাবনা, 
কেবলমার তাহ।ই লম।বেশিত হইয়াছে । 

যে যে স্থলে লেখক বা লিখিত কবিতার কচনা সম্বন্ধে কোন কথ! 
বলিলে অভিব্যক্ত বিষয় পরিক্ষ,ট হইতে পারে, তথায় এক একটা পূর্বাভ।ষ 
সাদ হইয়াছে । 

যেসকল কবি মনুগ্রহ করিয়া জাগাকে উাঠাদিগের গ্রন্থ হইতে কবিত! 
উদ্দরুণর অনুমতি প্রদ্(ন করিয়াছেন, অনি তাহার্দিগের নিকট বিশেষরূপে 
শ 5৫ রাহল।ম 1 পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত হহাও উল্লেখ করা আবগ্তক 

০.১ আন।র আননীয় আগ্জয় ঈনিখ্যাত কেন্ছিজ র্যাওল।ন ভ"যুস্ত আনন্দ- 
দহন বঙ্গ মহাশয় গ্রন্থনক্কলন পঙ্গে আমাকে উপদেশ, পরমশ ও উত্সাহ 
প্রদ্খন কাঁরয়া আঁভশফ উপকৃত করিয়ছেন। 

আবশ্বিশ, ১২৮৪ ॥ ভীস্বারক।নাথ গঙ্গোপাধায় 

নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 

এবার পুর্বপ্রদন্তু কোন কৌন কবিতা পগিত্যাগ করিয়া! তাহার স্থানে 
আর কয়েকতা কবিতা নুতন সন্গিধশিত হয়ছে । স্বৃতরাং পুরবন্তী 
অংক্করণসমূত্ হাতি বস্তমান সক্ছরণের পিশেস্ক পার্থক্য লঙ্ষিত হইবে । 

আশ) কি এই পরিষন্তানে গ্রন্থের আদরের লাঘব না হইয়া বৃদ্ধি হইবে । 
কলিক।51 ১৪1 চৈত্র ১২৯৫। স্ব রক(নাখ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ 

একাদশ সংস্করণ । 

পাঠ।পুস্থক নিৰ্বাচন কমিটার অভিপ্রায় অনুমারে বর্তমান সংস্করণে কতক 
পরিবত্তন করা হইয়াছে। 

+৪এ আ'বণ ১৩০১ । জঃদ্বারকান।খ গঙ্গোপাধ্যায় । 



পত্রমণিকা । 
" কাব্য ও রস। 

রসাতক বাকোর নাম কাব্য, অর্থাৎ যে রচনায় উতসাঞ, 

শোক, ক্রোধ, অনুরাগ, বিশ্ময়ঃ ভয়) ঘ্বণা, ছাস্ত ও পরমার্থ তঙ্- 

জ্ঞান ইহার কোন এক ব! অধিক ভাব উৎপাদন করিবার স্থায়ী, 

শর্তি বিদ্যমান থাকে, তাহাকে কাব্য বল! যায়। 

ইহার এক একটী "শক্তিকে কাবোর রস বলে। রসই 
কাব্যের প্রাণ। রসের স্থাগ্না ভাব না থাকিলে কোন রচনাকে 

কাব্য বলা যাইতে পারে না। পুত্রশোকাতুরা! জননী ক্রন্দন 
করিতে করিতে অসম্বদ্ধ অর্থহীন অনেক কথা বলির! থাকেন, 

তাহা শুনিরাও হৃদয়বান্ ব্যক্তির শোক উদ্রেক হন্ন ; কিন্তু সেই 

সকল কথ। লিপিবদ্ধ করিলেই কাব্য হয়না । কেননা এই 

অথহ্শন কাব্যেও লোকের যে শোক উৎপত্তি হস ভাহ1 উত্ত 

বাক্যের ধর্মে নহে; জননীর তাৎকালিক অবস্থার ধন্মে। এ 

স্থলে শোক উক্ত বাক্যের স্থারী ভাখ নহে ; এজন্য উহ! কাব্য 

বুলিয়া গণ্য হইতে পারে না । 

রস নয় প্রকার ; যথা বীর, করুণ, আদি, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভলা- 
নক, হাম্ত, বীভৎস ও শান্ত। দর], দান, ধর্ম ও সংগ্রামে উৎসা 

হের স্থায়ী ভাব বীররস। শোকের স্থায়ী ভাব করণরস। আব 

বিস্ময়ের স্থায়ী ভাব অদ্ভুতরস। ক্রোধের স্থারী ভীব ধোদ্র 
রম। ভয়ের স্থারী ভাব ভয়ানকরুস। হাস্যের স্থায়ী ভাব 

হাঁসারস। ম্বণার স্থায়ী ভাব বীভঙসরম। মনের সমত” 

সাধন ও পরমাথ্থ ত্স্বজ্ঞান উৎপাদনের স্থারী ভাব শান্তরস) 
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কেহ কেহ বাঁৎসল্যকে একটা স্বতন্ত্র রস বলিয়া! থাকেন ; কিন্তু 
বিশেষ বিবেচনা! করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, বাৎসল্য 
অন্ুরাগের প্রকার ভেদ মাত্র, সুতরাং উহাঁও আদ্িরসের এক 

অঙ্গ । কেবল নায়ক নায়িকার অনুরাগ আদিরস মনে করা 

অসঙ্গত। শিশুর মনে সর্বাগ্রে অন্থুরাগের উৎপত্তি হয়, এইহেতু 

আলঙ্কারিকের! এই বসকে সম্ভবতঃ আদিরস নামে অভিহিত 

করিয়া থাকিবেন । 

দানববাল! প্রমীলা! লঙ্কা-প্রবেশ উদ্যোগকালে সখীবৃন্দকে 
সম্ভাষণ করিয়া যে কথাগুলি কহিয়াছেন (কবিগাথা ৬৪ পৃষ্ঠা ) 

অথবা দূতী বু-মুণ্ডমালিনী রণ প্রার্থনা করিয়া রঘুনাথের নিকট 

যাহা জ্ঞাপন করেন (কধিগাথা ৬৮ পৃষ্ঠা ) তাহা সংগ্রাম উৎ- 

সাহের পরিচায়ক বীররস। 

ধন্মোৎসাহ জনিত বীররসের দৃষ্টান্ত যথাঃ__ 

“ যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ বাবে 
দীননাথ, সব ইচ্ছা পুর্ণ হউক এ জীবনে । 
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন, 

মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন। 

ব্রহ্ম সঙ্গীত। 

পবননন্ন হন্যানকে সম্বোধন করিয়া প্রমীলার দূরতী 

নু-মুগ্ুমালিনী যে কথাগুলি বলিয়াছেন, (কবিগ্বাথা ৬৬ পৃষ্ঠা ) 
তাহা রৌদ্ররসের উদাহরণ। অনেকের মনে এইরূপ সংশয় 

উপস্থিত হইতে পারে যে, বীর ও রৌদ্ররসে কোন প্রভেদ 
ঈাই। কিন্তু তাহী ঠিক নহে। রৌদ্ররসে উৎসাহ অপেক্ষা 
উগ্রতা এবং আম্মপক্ষমতা অপেক্ষা প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা 
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অধিক মাত্রায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে । বীররসে উগ্রতার ভাব 

কম থাকে, উৎসাহ ও আত্মসক্ষমতার ভাব অধিক পরিলক্ষিত 
হয়। 

পিতৃহীনযুবক-শীর্ষক কবিতায় (কবিগাথা প্রথম পৃষ্ঠা ) 
করুণরস প্রধান । 

নিক্লিখিত কবিতায় আদিরসের বিকাশ দেখিতে পাওয়া 

“ক্ষমা কর মৌরে, সথি, সুধাযোন! আর, 

মরমে লুকানো থাক মরমের ভার। 

যে গোপন কথা সখি, সতত লুকায়ে রাখি, 

ইষ্টদেব মন্ত্র সম পূজি অনিবার, 
তাহ! মানুষের কাণে,  ঢালিতে বে লাগে প্রাণে, 

লুকানে। থাক্ তা সখি হৃদয়ে আমার, 

ভালবাসি, সুধায়োনা কারে ভাল খাসি, 

সে নাম কেমনে, সখি, কহিব প্রকাশি। 

আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ, 

সে নাম যেনহে যোগ্য এই রসনার !” 

ববিচ্ছায়।। 

অদ্ভুত রসের উদাহরণ “গতীর নিশীথে, নামক কবিতাক় 

( কবিগাথ। ৩৯ পৃষ্ঠা ) দেখ । 
ভয়ানক রমের উদাহরণ, কবিগাথা ৬৫ পৃষ্ঠায় ( ১৬ 

পড়্ক্তি ) দেখ। 

হাস্ত রসের উদাহরণ, যথা $-- 



প্ড্রোপদী কাদিয়! বলে বাছা হনুমান, 
কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান । 

পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিক়া সংহাঁর, 

সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার, 

জানকীর কথ! গুনে হাসে ছর্যোঁধন । 

সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন ॥” 

কুলীনকুলসর্বস্থ নাটক । 

বীভৎসরসের দৃষ্টান্ত যথা £__- * 

প্রাম! বাম! এ বড় কুস্থান। 

পোড়া হাড় ছড়াছড়ি মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি, 
করিতেছে শ্রালের বিভান। 

তথায় পেতিনী দানা, খাইছে সথের খানা, 

এক খানা পচা ঠ্যাং নিয় । 

পোঁক1 তাহে মুড়িপ্রায়, বিজ বিজ করে ভায়। 

আগে তায খাইছে বাছিয়া।” 
ফ্বাব্যনিণয়। 

শান্তরসের উদ্দাহরণ ব্রহ্মসঙ্গীতে যথেষ্ট আছে, নিয়ে একটা 
উদ্ধৃত করা গেল £-_ | 

“ক্ষণ সিহ চিস্তা কর, সংস্বরূপ নিরঞ্জন, 

ত্যজ মন দেহ গর্ব, খর্ব হবে রিপুগণ । 

সম্মুখে বিষয়জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, 

গেল কাল, অন্তকাঁল ভাবরে এখন” ॥ 

» ফ্কাব্য প্রধানতঃ ছুই প্রকার। যে কাব্য কেবল পাঠ বাঁ 

শ্রবণ কর বাক, তাহাকে শ্রব্যকাব্য কহে দৃষ্তকাব্য কেবল 
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পাঠ ও শ্রবণ করা যায়, এমত নহে ? বঙ্গভূমিতে উহার অভিনয়ও 
হইয়া থাকে । দৃশ্তন্বাব্য নাটক নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । 
দৃশ্ঠ ও শ্রব্য উত্তয় কাব্যই রসভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যা 
হয়। যথা প্রহসন ও বিয়োগান্ত কাব্য । অন্তা্ঠি রস অপেক্ষা 

যেকাব্যে হাশ্তরসের প্রাচুর্য্য থাকে, তাহাকে প্রহসন বলে। 

যথা_-ভারত-উদ্ধার । যেকাবা করুণরদ-প্রধান এবং বিচ্ছেদে 

যাহার পরিসমাপ্তি হয়, তাঁহাকে বিয়োগাস্ত কাব্য কহে । যথা-- 

বিষবৃক্ষ ও সীতা বনবীস। শ্রব্য কাব্য আবার লক্ষ্যতেদে মহা- 
কাব্য, কোষ কাব্য, ও গীতিকাবা নামে অভিহিত হইয়! থাকে । 
বেকাব্য কোন সম্মানিত রাজবংশ, মহাশক্তিশালী ব্যক্তি বা 

কোন প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হয়, এবং যাহা 

বন্ধ সর্গে বিভক্ত হইয়া থাকে তাহাকে মহাঁকাব্য বলে। যথা 

মেঘনাদ বধ। সর্গ সংখ্যা আটের নুন হইলে, সংস্কৃত ভাষায় তাহ! 
মভাক্ষচাব্য বলিয়া পরিগণিভ হয় না। এক বিষয় উপলক্ষে 

পরস্পর অসম্বদ্ধ কবিহ1 ষে কাব্যে থাকে, তাহাকে কোষকাবা 

বলে ২ সন্ভাবশতক কোঁষকাব্য, কেন না উহার সমস্ত কবিতা! 

পরমার্থ তন্ববিযয়ক | থে কবিতা তান লয় সহকারে গান কর! 

বায়, ভাহা গীতিকাব্য । যথা ব্রহ্ষসঙ্গীত। 

দৃপ্ত ও শ্রবা উভয় কাব্যই গদ্যে পদ্যে অথবা উভয়ের 

সংমিশ্রণে রচিত হইয়া থাকে । ছন্দৌময় রচনাকে পদ্য রঃ 
ছন্দোবিবন্ডিত রচলাকে গদ্য বলে। | 
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ছন্দঃ। 
পরিমিত বর্ণ-নিবদ্ধ হৃদয়ের প্রীতিকর পদনিচয়কে ছন্দঃ 

কছে। ছন্দঃ প্রধানতঃ ছই ভাগে বিভক্ত; মিত্রাক্ষর ও অমিত্রা- 

ক্ষর। যে কবিতার চারি, চরণের কোন ছুই চরণের শেষ শবে 

পরম্পর সার্ৃস্ত দৃ্ই হয়, তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। যে 

কবিতায় এই সমতা থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। 

পূর্বে বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ প্রচলিত ছিল না। ৮ মাই- 
কেল মধুস্ুদূন দত্ত ইহার স্থষ্টি করেন। ' 

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ পয়ার, একাবলী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি 

নান! ভাগে বিভক্ত । 

পয়্ারের প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটী বর্ণ থাকে, (প্রবাসীর 

জন্মভূমি দর্শন, কবিগাথা ১৪ পৃষ্ঠা )। 

একাবলী ছন্দের প্রত্যেক চরণে এগার্টা অক্ষর থাকে। 

যথা :-_ 

“পঞ্চ মুখে গেয়ে পৃ্ধম তালে, 

নাচয়ে শঙ্কর বাজায়ে গালে।” 

ত্রিপদী । 

তরিপদী ছন্দে ছুইটী চরণ, এবং তাহার এক একটী চরণে 
তিনটা পদ থাকে । প্রথম চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদের 

কূীৎ সেইরূপ দ্বিতীয় চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদের শেষ শবে 
পরস্পর মিল থাকে । আবার প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় 

প্রাদের শেষ শবে পরম্পর মিল থাকে । এক এক চরণের প্রথম 
ও দ্বিতীয় পদ আট অক্ষরে ও তৃতীয় পদ্ দশ অক্ষরে সমাপ্ত 
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হইলে তাহাকে দী্ষ ভ্রিপদী এবং যথাক্রমে ছষ্ট ও আট অক্ষরে 

সমাপ্ত হইলে তাহাকে লঘু-ত্রিপদী কহে। 

দীর্ঘ ত্রিপদী। 

“হিমান্রির মনাচূড়া, যদ্যপিও হয় গুড়া, 

কক্ষত্রষ্ট হয় রধিশশী ; 

সিন্ধু বদি শুফ হয় তথাপিও এ নিশ্চয়, 

ক্ষত্র সত না ভাজিবে অসি।” 
পণু-ত্রিপদী । 

“যেস্তন টিবসে, মনের হর্ষে, 

জ্বালায় মোমের বাতি; 

আশু গৃহে ভাপঃ দেখিবে না আর, 

নিশিতে প্রদীপ ভাতি |» 

চৌপদা। 

,চৌপদীও দ্বিচরণ বিশিষ্ট; শাহার প্রত্যেক চরণে চারিটী 

পদ্থাকে। প্রথম, দ্বিতীর ও ভুতীয় পদের শেষ শব্দে পরস্পর 

মিল থাকে । প্রথম ও ঘ্িায় চরণের শেষ পদের শেষ শব 

মিত্রবর্ণ বিশিষ্ট | অক্ষর-নংখ্যা ভেদে চৌপরদদী দীর্ঘ ও লঘু এই 

চভই স্বতশ্ব নামে গণ্য হইয়া থাকে। বে চৌপনীর প্রতোক 

চরণের ভিন পদে সাধাত্রণতঃ আট অক্ষর এবং শেষ পদে ছয় 

কিংবা সাভ অক্ষর থাকে; তাহাকে দীর্ঘ চৌপদী কহে। যথ। :--. 

“মিছা দারাসুত লয়ে, মিছ সুখে সুখী হয়ে, 

যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে 

সত্য ইচ্ছ! ঈশ্বরের, আর সব মিছ! ফের, 

ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে।” 
৪ 
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ৃ 
লঘুচৌপদীর প্রত্যেক চরণের প্রথম তিন পদে ছয় অক্ষর 

এবং শেষ পদে সাধারণতঃ পাঁচ অক্ষর থাকে, যথা £-- 

“চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, 

ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে ? 

কি মাভন]1 বিষে, বুঝিবে সে কিসে, 

কভু আশাবিবে দংশেনি যারে 1” 

অনেকে ললিত ছন্দের লক্ষণ স্বতন্ত্রনপে উল্লেখ করিয়াছেন । 

কিন্তু বিশেষ বিবেচন] করিয়া! দেখিলে উহার স্বতন্ত্র উল্লেখের 

প্রয়োজন বোধ হইবে না। উহাকে মিশ্র ছন্দের অন্তভতি 

করাই সঙ্গত। অধুনা বাঙ্গাল! ভাষায় নানাবিধ ছন্দের সংমি- 

শ্রণে অনেক প্রকার নূতন ছন্দঃ বিরচিত হইতেছে ; যে সকল 
ছন্দঃ কোন নিপ্দিষ্ট রীতি অন্ুনারে বিরচিত হম না, তাহাদিগকে 

নিশ্র ছন্দঃ রূপেহ উল্লেখ কর উচিত। ললিত ছন্দঃ চৌপদীরই 

রীতি বাততিক্রম করিয়া রচিত হইয়া থাকে । চৌপদীর সাহত 

কেবল এই মাত্র গ্রভেদ যে, চৌপদীর ন্যায় উহার প্রথম তিন 

পদের শেষ শব্ধ মিত্রবর্ণ বিশিষ্ট না হইয়। প্রথম ছুই পদের শেষে 
মিল থাকে। কিন্তু এখন চৌপদার স্তায় এমন অনেক ছন্দং 
রচিত হইতেছে, যাহার প্রত্যেক বের এক পদের সহিত অগ্ভ 
পদের নিল থাকে না, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষ 

পদের মিল থাকে । যথা 2-- 

গুরব সৌভাগ্য রবি, হায়! পশ্চিম আকাশে, 
যে দিন পড়েছে ঢলে, ডুবেছে সে দিন হতে, 

অভাগী ভারতনারী, ঘোর অজ্ঞান-তামসে |” 
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এতদ্যভীত দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী অথবা! ললিত ছন্দের একত্র 
সংমিশ্রণে অনেক কবিতা রচিত হইতেছে। এই সকল ছন্দের 

সহিত অন্য ছন্দঃ মিশ্রিত করিয়াও কবিতা লিখিবার রীতি প্রচ 

লিত হইয়াছে, সৃতরাং এই সমস্ত ছন্দকেই মিশ্র ছন্দঃ বলা 

উচিত। ভঙ্গ-ত্রিপদী প্রড়তিও মিশর ছন্দঃ; সার়ংচিন্তা, কাল, 

ভাল বাসা প্রভৃতি কবিতায় মিশ্র ছন্দের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। 
হস্কৃতানুযায়ী ছন্দে বাঙ্গাল! ভাষায় কবি রচন! করার 

রীতি ক্রমশঃ হাস হুইয়াঁ আসিতেছে; স্থুন্তরাং ঘে কতিপয় ছন্দে 
প্রাচীন বঙ্গীয় কবিরা! কবিতা রূচন! করিয়া গিয়াছেন, তাহা- 

দিগের লক্ষণাদি এস্থলে উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন। 

গুণ ও অলঙ্কার। 

রমের উৎকর্ষ বন্ধক ধর্মকে গুণ এবং কাব্যের শব ও ভার্থের 

বৈচিত্র্যসাধক ধর্মকে অলঙ্কার বলে। 

5 গুণ । 

গুণ ত্রিবিধ।--মাঁধুর্্য, ওজঃ ও প্রসাদ । 

বে গুণ সহসা হৃদয় স্পর্শ করে, যাহাতে চিত্ত আর্জ হয় 
তাহাকে মাধুর্য গুণ বলে। পিতৃহীন যুবক, নিদ্রা» গ্রতৃতি 

কবিতা! মাধুরয্যগুণবব্যঞ্কক ।_আদি করুণ ও শান্ত রমে এই গুণ 
বিশেষ রূপে পরিস্ফুট হইন্না থাকে । * 
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চিত্তের উদ্দীপ্তিসাধক ধর্শকে ওজঃ গুণ বলে। বীর ও 

রৌদ্ররসে এই গুণের বিশেষ বিকাশ হইয়া থাকে। বীর ও' 

রৌদ্ররসের দৃষ্টান্তম্বর্ূপ যে সকল কবিতার উল্লেখ কর! হইয়াছে 
তাহাতে যথেই্ পরিমাণে ওজঃ গুণ বিদ্ধমাান আছে। 

সহজে কাব্যের অর্থপ্রতীতি হইলে এবং তৎসঙ্গে অনুরক্তি 

জন্মিলে তাহাকে প্রযঘাদ গুণ কহে। বে কাবোর অর্থ সহজে 

নোধ হয়; অথচ বাহাতে মনে কোন রূপ আনন্দ জন্মে ন।, 

সে কাব্য প্রসাদগ্ণবিশিষ্ট নহে। শ্রঁসাদ গুণের দৃষ্টান্ত, 
যথা 2 

“শীতল বাতাস বয় জলের কল্লোল 

রাঙ্গী রবি-ছ্বি লদ্ধে খেলায় ভিল্পোল ১ 

ধীরে ধীরে পাতা কাপে পাপী করে গান, 
লোহিতবরণ ভান্ত জ স্কাচলে বান : 

বিচিত্র গগনসয় কিরণের ঘটা, রী 

হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা। 

ভেরিয়। ভবেন্ন শোভা যুড়ায় নয়ন, 

শীতল শরীর্, সেবি মলয় পবন । 

হেম বাবুর কখিতায় ওজঃ গণ এবং নবীন বাবুর কবিতায় 

মাধুধ্য গণ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

অলঙ্কার ॥ 

অলক্কীর ছই প্রকার--শব্বীলঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। যে স্থলে 

শ্দবৈচিত্র দৃষ্ট হয়, তথায় শব্দালক্কার, আর যে স্থলে অর্থের 
বৈচিত্র দেখা যায়, ত্বথার অর্থালঙ্কার হয়। 
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শব্ধালক্কার। 

ল্লেষ, অন্ুপ্রাস ও ষমক এই তিনটা শব্ালঙ্কারের মধ্যে 
প্রধান । 

শ্লেষালঙ্কার । 

যে স্থলে কোন শব্দ এফাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয়, তথাম্ব 
শ্লেষালঙ্কার হইয়া থাকে । যথ! £__ 

“গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত, 
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত। 

পিতানহ দিলা মোরে অন্রপূর্ণানাম, 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম। 

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ, 

কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। 

উপন্ধি উদ্ধৃত কবিতায়, মুখবংশ, বন্যযবংশ, পিতামহ, বাম, 
অতি বড় বৃদ্ধ, কোন গুণ নাই, সিদ্ধি, কপালে আগুন, এই 
কয়েকটা শব্ধ ছুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।* 

+ একার্থে অপরাধে 
যুখবংশ -মুখোপ।ধাঁয় কুল, প্রজাপতি | 

বন্দাবংশ-বন্দো[প।ধ্যায় বংশ, পুজ্যবংশ। 

পিতামহল্পিভার পিতা, ব্রহ্ম । 
বাম. প্রতিকূল মহাদেব। 
অভিবড় বৃদ্ধ অত্যন্ত প্রাচীন, দর্ববশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধিনি সর্বাগ্রে 

জন্মিয়াছেন। 

কোঁন গুণ নাই» সর্ববক্গ্মতাহীন, নিগুণ অর্থাৎ সত্ব রজঃংখ্তমং 
বিবঞ্জিত। 

পালে আগুন -তিরস্কারার্থে, মহাদেবের কপালে বঞ্চ 
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অনুপ্রাসালঙ্কার ৷ 

এক জাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইলে, 
তাহাকে অন্ধুপ্রাস বল। বায় । যথা 8 

“জয় নন্দ-ন্ন্দন ব্রক্গ-বন্দন কংশ-দানব-ঘাতন, 

জর গোপ-পালন গোপীমোহন কুপ্ণ কানন-রঈন। 

যমকালঙ্কীর। 

ভিন্নার্থে এক শবের পুনরাবুভ্ভিকে যমক কহে । আগ, 
মধা ও অন্ত্য এই তিন প্রকার যমক বাঙ্গাল! ভাবার প্রচলিত 

ঘআছে। 

আছ বমক 1 যথা 27 

“ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে, 

বীজেন্দ্র রাজেন্দ্রপ্রার তাহার বণনে। 

মধ্য-যমক । 

“পাইয়। চরণ ভরি তরি ভবে আশ! ; 

তারুবারে সিন্ধু ভব ভব সে ভরসা 1,” 

অন্ত্য-ঘমক ! 

“চিনিতে না পার কিন্তু কর চিনি চিনি । 
চিটাতে মজালে মন কোথ। পাবে চিনি 1% 

অর্থালঙ্কার। 

অর্থালঙ্কার অনেক প্রকার ; তন্মধ্যে যে গুলি বাঙ্গাল! ভাধায় 

সচরাচর প্রচলিত, এবং সুকুমারমতি বালক বালিকার যাহা 
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হজে বুঝিতে পারিবে, কেবল এমন কতকগুলি মলঙ্কারের 

ক্ষণ দৃষ্টান্ত সহিত এস্থলে উল্লেখ কর! গেল। 

উপমা । 
কোন একটা সাধারণধরশ্মসমন্থিত ভিন্ন জাতীয় ছুই বস্তর 

সাঁদৃশ্ বর্ণনকে উপম! কহে । এই ছুই বস্তর একটীকে উপমান 
ও অপরূটাকে উপমেয় বলে। যাহার সহিত তুলনা কর৷ যার, 
তাহা উপমান এবং"উপগ্রার বিবরীভূত বস্ত, উপমেয় | য্থা £-- 

* * বিঁরীট ছটা কবরী উপরি, 

হায় রে, শোভিল বথা কাদন্বিনীশিরে 
ইন্দ্রচাপ | * ক 

এস্থলে ইন্দ্রচাপের সহিত কিবীটের ও কাদশ্িনীর স্িষ্ত 

কবরীর তুলনা করা হইরাছে ; সুতরাং এস্থলে ইন্দ্রচাপ 'ও 

কাডুমিনী ধথাক্রমে কিবীট ও কবরীর উপঘান । অতএব 

করীট ও কবরী উপমেক্ন । 

ইন্দ্রধন্থর রশ্মি ও স্বর্ণ মুকুটের বর্ণের সাদৃশ্ত আছে, সুতরাং 

ইন্ত্রাপ ও কিরীটের এই সাৃণ্ঠ উভয়ের সাধারণ ধন্ম। সেইরূপ 
"মেঘ ও কেশ উভয়েই কাল বলিয়া, কুঞ্বর্ণ তাহাদিগেরও সাধা 

রণ ধন্ম। 

রূপক । 

উপমেয়কে উপমান রূপে অভেদ তাবে নির্দেশ করাকে 

রূপক অলঙ্কার বলে। 
“"-শোকের ঝড় বছিল সভাতে ! কট 

স্থুরনুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিঞ্চে 

বামাকুল ॥ মুক্তকেশ মেঘমাল| ; ঘন 
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নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রবারিধার! 

আসার, জীমৃতমন্ত্র হাহাকার রব।” 

রূপক অলঙ্কারে অনেক স্থলেই রূপ শব্দের উল্লেখ থাকে 

না। যথা-_ 

“ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ্-ভ্রম, 

সদাচ্ছন্ন মানবনয়নে 

নুখ-কুর্্য জুবিমল, বিষাদ-বারিদদল, 

পরিবর্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে 1” 

“কর্কুর-গৌরব-রবি চিররাহ গ্রাসে ৮ 

উতৎপ্রেক্ষা | 
বর্ণনীয় বিষয়ে সহিত অপর কোন বিষয়ের সাঁদৃম্ত হেতু 

বে স্কুলে অভেদ কল্পনা! কর] যায়, তথায় উতপ্রেক্ষা অলঙ্কার 

হয়। যথা $-- | 

“বাহিরিল। পদব্রজে রক্ষঃকুল-রাজ 

রাবণ--বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী, 

ধুতুরার মাল! যেন ধূঙ্জটির গলে 1 
উতপ্রেক্গা অলঙ্কার আবার বাচ]! ও প্রতীয়মান? এই ছুই 

ভাগে বিভক্ত। যে স্থলে “যেন” বা “বুঝি” শব্দের উল্লেখ 
থাকে, তথায় বাচা আর যেস্থলে তাহার উল্লেখ না থাকে, 
অথচ প্রতীতি হয়, তথায় প্রতীয়মান। উৎপ্রেক্ষা বল! যায়। 

বাচ্যোতপ্রেক্ষা | 

| সলজ্জ কুমারীকুও আছে লুক ইসা, 
নিবিড়-অরণ্যময় পর্বত গহ্বরে, 

বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গ অন্তঃপুরে, 
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প্রতীযমানোতপ্রেক্ষা | 

কেমন হ্ন্দর শিশু জননীর কোলে, 

আকাশের শশী খসি পড়েছে ভূতলে। 

ভ্রান্তিমান অলঙ্কার | 

অনি ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্ঠ জ্ঞাপন মানসে সদ্দশ গুণসম্পন্ন এক 

বস্তকে অপর বস্তু বলিম্বা ভ্রম কল্পনা করিলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার 

ভয়। কিন যে স্থলে্কার্পনিক ভ্রমের পরিবর্তে প্রকৃত ন্রম 

জন্মে, তথায় ্রান্তিমান অলঙ্কার হর না। ভ্রাস্তিমান অলঙ্কারেব 

দৃষ্টান্ত, বথা__ 

মুখ হেরে ভ্রমরে চকোরে লাঁগে বাদ। 

কেহ বলে কমলিনী কেহ বলে টাদ। 

এ স্থলে রমণীর মুখ দর্শন করিয়া ভ্রমরের কমলিনী ও চকো- 

রেক চন্দ্র বলির! ভ্রান্তি জম্মিয়াছে, এরূপ কল্পন1 করা হইয়াছে, 

স্থতরাং এস্লে ভ্রান্তিমাঁন অলঙ্কার হইয়াছে । 

*__ভীমবান লক্ষণ পশিলা, 

মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন ঝনিল অসি 

পিপানে, ধবনিল বাঁজি তুণীর ফলকে, 

কাপিল মন্দির ঘন বীর-পদভরে । 

চমকি মুদিত আঁখি মেলিল! রাবণি ; 

দেখিল! সম্মুখে বলী দেবাক্কতি রথী, 

তেজস্থী, মধ্যাঙ্ছে যথা দেব অংশুমালী। 

সাষ্টাঙ্গে প্রণ্মি শুর কৃতাঞ্জলিপুটে, * 

কহিল1, “হে বিভাবস্থু, শুভক্ষণে আজি 
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পুজিল তোঁমারে দীস, তেই প্রভু তুমি 
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে |” 

মেঘনাদ নিজ মন্দিরে চক্ষু মুদিত করিয়া অগ্রিদেবের আরা- 

ধন! করিতেছিলেন ; এমন সময়ে মায়াঁবলে লক্ষমণ তথার প্রবেশ 

করিলেন; তাহাকে দেখিয়া! ইন্দ্রজিৎ অগ্রিদেব জ্ঞানে প্রণাম 

করিলেন । এ স্থলে ইন্ত্রজিতের কাল্পনিক ভ্রম নহে; কিন্তু প্রকৃত 

ভ্রম হইয়াছিল। সুতরাং এস্কলে ত্রান্তিমান অলঙ্কার হইল না । 

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার | 
যে স্থলে সমান ধন্মবিশিষ্ট বন্থদ্ধয়ের কার্যোর সাধারণ ধর্থ 

একরূপ না হইলেও নিবিষ্ট ভাবে দেখিলে তাহাদিগের সাদৃশ্ 
প্রতীত হয়, তথায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়া থাকে | যথা,_- 

“যোগ্য পাত্রে মিলে যোগা, সুধা স্থুরগণ ভোগা, 

অস্ুরের পরিশ্রম সার । 

বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে; 

ভেকভাগো কেবল চীৎকার 1” 

এস্থলে স্থুরগণের সহিত অলির ও অন্থরের সহিত ভেকের 

সাদৃশ্ঠ দেখা যাইতেছে, অথচ স্থরগণের সুধা সম্ভোগ ও অলি; 

তামরসে উড়ে বসা এবং অস্থরের পরিশ্রম ও ভেকের চীৎকা; 

একরূপ কার্ধ্য নহে, কিন্ত অভিনিবিষ্ট চিত্তে দেখিলে তাভাঁদিগে, 

সাদৃশ্ত গ্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং এস্থলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার 

হইল । 

নিদর্শনালক্কার | 

সাদৃশ্ত হেতু কাহারও উপরে অসম্ভব কার্য্ের আরো 

করিলে তথায় নিদর্শন অলঙ্ক।র হয় । যথা £-_ 
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“--অমরবৃন্দ যার ভূজবলে 

কাতর, সে ধন্দ্ধরে রাঘব ভিখারী । 

বধিল সম্মুখ রণে ? ফুল দল দিয় 

কাটিল! কি বিধাতা শান্সলীতরুবরে 1৮ 

ফুল দল নিদ্ন1! শালী তরুকে কাটা বেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ 
ভিখারী রাঘবের পক্ষে ধনুদ্ধরের সংহা'র অসম্ভব কার্য্য হইলেও 
তাহা সংঘটিত হইয়াছে, এই হেতু কুল দ্বারা শান্মলীচ্ছেদন রূপ 
অসন্তব কারধ্যেও সম্ভাবজ্স। কল্পন। কর! হইয়াছে । 

ব্যতিরেক অলঙ্কার | 
অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যে স্কলে 

তথায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়া থাকে । যথা ;__ 

“কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা, 

পদনখে পড়ে ভার কাছে কত গুলা ।” 

তুলাষোগিত৷ | 
যে স্থলে ছুই বাঁ অধিক পদার্থের গুণ ক্রিয়াদির সম্বন্ধ গকে, 

তথায় ভুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়। যথা £-- 

“তীর, তার), উল্কা, বায়ু, শাম্রগামী যেবা, 

বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে বাবে কেবা । 

এস্থলে “বেগে” গুণ এবং “যাবে” এক ক্রিয়া । 

অতিশয়োক্তি | 
উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমাঁনকেই উপমেয়দ্ধপে 

নির্দেশ করিলে তাহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে । যথা -- 

“নয়ন কেবল, নীল উৎপল; 

মু শতদল দিয়! গঠিল। 

উপমান 

প্রদশিত হয়, 
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কুনে দত্তপাতি, রাখিয়াছে গাখি, 

অধরে নবীন পল্লব দিল।, 
শরীর সকল, চম্পকের দল, 

দিয়! অবিকল বিধি রচিল 

তাই ভাবি মনে, তবে কি কারণে, 
পাধাণেতে তব মন গঠিল 1” 

হ্বভাবোক্তি | 

কোন পদার্থের প্ররুত অবস্থা বণনকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার 

কছে। 

য্থা। 

বথা 2 

“জলধর বমাঝন বরধিছে নীরব, 

গ্ররূ্িছে খন ঘন কেমন গভার। 

ওড় ভড় ভড় ভড় শিলাপাত হয়) 

উজলে চপল। মুক্মুণ্ড ভূ-নলয় 1% 
চে 

উল্লেখ অলঙ্কার ] 

এক বস্তর এক।ধিক প্রকারে উল্লেখের নাম উলেখ অলঙ্কার । 

“বলিহারি ভোমাবি চরিত মনোহর, 
গায় সকল জগতবাসী। 

প্রভু দয়ার অবতার অক্তুল গুণ নিধান; 
পূর্ণব্রঙ্গ অবিনাশা । 

ও ক এ নং 

রবি চক্র পরে, জোতি তোমার হে, 

আদি জ্যোতি কল্যাণ; 
জগতপিতা, জগতপালক-তুমি, 

সকল মঙ্গলের নিদান।” 



১1৩/৩ 

অর্ধাস্তরন্যাস | 

সাঁমান্ত দ্বার! বিশেষের এবং বিশেষের দ্বারা সামান্ত বস্তুর 

সমর্থনাকে অর্থাস্তরন্ঠাস অলঙ্কার বলে। যথা £-_লঘু-চৌপদীব 

দুষ্টান্ত দেখ। 

ভাটি 

দীপক | 

থে স্থলে অনেক ক্রিয়া পদের সহিত এক মা কর্তার সম্বন্ধ 

থাকে, অথবা প্রস্তাবিত ৪ অপ্রস্তাবিভ উভয় বিষয়ের একমাত্র 

ক্রিয়া থাকে, তথায় দীপক অলঙ্কার হয়। যথা £-- 

“হয়, সখি কেমনে বণিব, 

সে ল্ান্তার কান্তি আমি ? * ক 

অজিন (বুতীভ' আহা, কত খত রঙে!) 

পাঁতিবসিভাম কড়ু দীর্ঘ তরুমূলে, 

সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা 

কুরঙ্গিণা সঙ্গে রঙ্গে নাচিভাম বনে, 

গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ! 

নব লতিকার, সতি দিতাম বিবাহ 

তরুসহ, চুন্বিতাঁম মঞ্জরিত ঘবে, 

দম্পতী মঞ্জরগ্রন্দে আনন্দে সম্ভাষি |” 

এখানে এক আমি কর্তার সঙ্গে নকল ক্রিয়ার অন্বয়। 
€ 
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ব্যাজস্ততি 

যে সকল স্থলে প্রশংসার ছলে নিন্দা বা নিন্দার ছলে 
প্রশংসা! করা হয় তথায় ব্যাজন্ততি হয় । যথা £-- 
“ভান গুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়। 
কোন গুণ নাই, যেথা সেখ! ঠাই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়। 

রসি মানে, পরলোকে নাহি ভয়। 

কি কারে নাহি মানে, সদ] | ময়।? 
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কবিগাথা 

পিতৃহীন যুবক 

আহা! কিবা সুগভীর নিবিড় রজনী, 
নীরব প্রককতিদেবী, অবিচল প্রায় 
জীবনপ্রবাহ এবে, নির্জীব ধরণী; 

অবিষাদে অন্ধকার বিরাজে ধরায় । 

না পাক শুনিতে কর্ণ, না দেখে নয়ন, 

ঘোর নিদ্রা-অভিভূত বস্ুধা এখন। 
২ 

যামিনীর সুমধুর নৃপুর-নিক্কণ 

ঝিলিরবে ভাসিতেছে দিগ্দিগস্তর, 



কবিগাথা | 
শমী শত আ শপপপদ এ শিস সী শপ শত শী | সপ সপ শাশিপি পি শপ | পান পপ 

পাখার প্রভার শন্দ করিছে কখন 

ভগ্র-নিদ্র পক্ষিগণ বুক্ষের উপর ও 

কলকল রবে গঙ্গা সাগর সদন 

যাইতেছে অঞ্ষকাবে ঢাকিয়া বদন । 

০ 

'গুরাইতে পাপ আশা, যত দ্ুবাচার, 
ম্পিহঙ্গদলয় ছু ভ্রনিছে এপন । 

সাক স্ব্দপ নৈশ ঃ [বিড় £ 

চেক আছে, এ্রক্াশিস্তা সহজ নরন । 
| ৪ 

জীবন পবন, গলে উভদ্ষে আভল, 
শিদিভ বলায় আর নাকি বহে শ্বাস, 

এক্টী পল্লব নাশ্তি করে উল মল, 

একটী ফুলেন শাহি সুনুভি নিশ্বাস । 
নিছালে কোমল কাড়ে টিক শয়ন 

দিপসেন্র শ্রন নর জুডাছ এখন! 

৫ 

নাহি নে বিনল্ সণ কপালে আম।র, 

অন্ডাগার নাহি শান্থছি যাবৎ জীবন, 

ব্রাবণের চিতাপ্রায, জদন্ব যাহার, 

নিশীথে তেননি জলে দিবসে যেমন । 

কত করি অবিরত সাধিন্ু নিদ্রায়, 
বাচাইতে শাস্কিকপ শীতল ছাক্াস্। 



সপ পপর অপ পপ পম সত সি 

চা 

পিতহীন যুবক । 

এ 

যেই ছিন পিতৃশোক-ছুরিকা বিষম, 
স্ুটিয়াছে এ জদয়ে জেনেছি তখন, 
সুকাইবে নাশালত। শুকীবে মরন 
ভড়িভআাহত তর গুকার যেমন । 

সই দিন ভগতে নিদা করে না বর্ষণ 

শান্তির শব্যার় সুখ কুসুম তন । 

ঙ " ্ 

কণ্টক শযায় যদি রাখি কজেবর, 
চিন্থানলে জলি, ভাসি নয়নের শীবে? 
কারয়াছে এক নিন্দ রিবে অপন, 

এই অবসরে নি! ন্যুন-মুন্দিরে 

প্রণেশেন বদি তবে জহিলে সঙ্গিনা 

ঘাহনিতে অভাপায় স্ব কুশকিনী। 

মায়ানলে পাপারসী কিরায়ে কখন 

মানস ভরণী মস, জীখনের ক্োজে। 

লয়ে ঘা, যা, আভা ! শৈশবে ধখন 

কেলিন্ত মনের স্ুশে,.সাগকর-কপোজে 

খেলে বেই মতে শান্ত জুনাল সাগরে, 

প্রসানিয়' পৃক্ষ-পুট জলধি উপরে । 

জি 

সৌভাগোর' পুর্ণ ক্যোঁভিও শৈশবে আমা 

পব্লাইত বেই হতে উন্মিনাল। লন, 

পরি পা সপ 

রে 

রস পা সপ শত শা 



কবিগাথা ৷ 

নব জীবনের জলে, চুষি অনিবার 
আশার মুকুল শত সোণার কিরণ » 

দেখাইয়া গত সুখ চিত্ত-মনোহব, 

হাসাক্স এ চিস্তাক্লাস্ত বিষণ অন্তর । 

৮ 

অমনি চকিতমাত্র ছাঁয়াবাজি প্রাক, 

পলকে লুকাঁর় সব চপলার গতি, 

চি করে পাপীক্সী প্রণয়-রেখায়, 
জনকের চিস্তাদগ্ধ পবিত্র মৃরতি । 

দিবানিশি অশ্রজলে ভাসিতেছে বুক» 

খণ দায় যাতনায় অবনত মুখ । 

১৯ 

জনকের দীন ভাব করিয়া! দশন 

উচ্ছ্বসিত হয় মম শোক-পারাবার, 

বিদরে হৃদক্ষ ছুঃখে, সম্ভরে নয়ন 

শোক-অশ্রুজলে ; আহা! ! সহেনাকো। আর 

সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ ভাঙ্গে এ স্বপন, 

ঝরে নয়নের জল মানে না ৰারণ। 

১২ 

শুধু এক1 আছি নহি, কবিতাকাননে 

পশিয়াছে যেই জন, বসি! বিরলে 
কীাদিক়্াছে কত নর, জানে €ওসই জনে, 

আমার মতন জ্বলি, চিন্তার অনলে 
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পশেছে- _নিদ্রার নাহি পাইয়া দর্শন-- 
অনন্ত নিদ্রায়, আমি পশিব যেমন । 

১৩ 

কিন্ত আহ! ! কি হইবে নিশীথ সমস 
ভাসি নয়নের নীরে, ভাগীরঘীতীরে 

'অশ্রুতে দ্রবিত যদি কালের হৃদয়, 

তন ন্ঠা পিতা মম শমনমন্দিরে ; 

অশ্রুগাতে করি বদি ধরা বিদারণ, 

জনকের তবু নাহি পাব দরশন। 

১৪ 

কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, কি নিশি দিবসে, 

কাদি হিমাচল শৃঙ্গে, জলধির তলে 

কিংবা যথা মেঘমাঝে বজ্বাপ্রি ঝলসে. 

বাড়াই জলদরাশি নক্সনের জলে 3 

কিংবা মনোছঃখে, জলপ্রপাত ভীষণ, 

পরাভবি অশ্রবেগে, করিয়া রোদন-__ 

১৫ 

তথাপি সে শান্ত মূন্তি দেখিব না আর. 

শুনিব না আর সেই মধুর বচন, 
নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার, 

গুনিব না আর আমি যাবৎ জীবন 9 

মধুমাখ! “বাধা” কথা শুনিব না আর, 

শ্রদ্ধার আলয় মম হইল আধার । 



কবিগাথা । 
টু ্ শশা তা আনা আপ পপ ারররসপরজাজজই০-থ 

৯৩৩ 

নিরন্তর এই আশা জাগিত অস্ত্ে 

ফিরি! স্বদেশে সুখে মন-কুতহলে। 

জ্ুড়াঁব বিরহ জালা পিয়ে প্রেমভরে, 

পিতার পবিত্র প্রীতি অনুত ত্ভুতলে । 
'চিন্ধ বিরহানল নিবিবে কি আর 

ঘটিল কপালে চির বিরহ আনার । 

৬৭ 

তপ্রম বিগলিত অশ্রু দেখেছিন্ত ঘা? 

আমিনা কালে আমি, এখন ও ভাসে 

যেন নয়নের কাছে * শুনিয়াছি আহ! 
সেই সুনধুর কথা প্রেমষপুরণণ ভাষে, 
এখনে বাজিছে দেন অবণে আমার, 

এই জন্মে ভুপিব না, শুনিব না আর 1 

৯৮৮ 

বংসরেক ভাঁলভীর সেবিয়া চরণ, 

লভিয়়াছি যেই ফল, আশা ছিল মনে, 
পাসরিতে শ্রম গ্রহে ফিরিব বখন, 
উপহার প্রদানিব পিতার চরে | 

কিন্ত বনবাঁস শেষে জানি নাই আর, 

পিভৃশ্রাদ্ধ ছিল পাপ-কপালে আমার । 
৯৪৯ 

যে তরু আশ্রয় করি ছিনু প্রত কাল 
কালের কুঠারে যদ্দি হইল পতন, 
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কি কাজ সহিরা এত সংসারজঞ্জাল ? 

শুকাইৰ এই খানে তাজিব জীবন। 

ছাড়,ক দীনতা এবে অনল-নিশ্বাস 

কি ভয় মরিতে ? আমি জীখনে নিরাশ । 

৮ 

উত্তরীয় যেই দিন করিনু ছেদন 

জাহৃবি ! তোমার তারে, বিষাদিত মন, 

ভেবের্ছনু একবারে কাটিব তখন, 

উত্তরীয় সহ এই সংসার-বন্ধন 3 

সংসারের মায়! কিন্ত না জানি কেমন, 

ছুঃখিনী মারেরে মনে পাড়িল তখন ॥ 

চা 

চিত্রিত রবির করে, পঞ্চ সহোদর 

দেখিন্ু ভাসিছে যেন জাহবী-জ।বনে, 

শৈশব সরল ভাবে প্রসারিয়া কর, 

চেয়ে ' আছে অভাগারা কাতর নয়নে ১ 

দেখিয়া জুদয় যেন হ'ল খিদারণ, 

ভূতলে মুচ্ছিত হয়ে পড়িনু তখন । 

ন্ট + 

কিন্ত কি স্থখের তরে, চিন্তদ্রব-করী 

গৃহরুপ রঙ্গভূমে ফিরিব আবার ?.- 

দশৃমীতে বেগামকেশ, ভ্রিদশ-ঈশ্বরী 

সহ €গলে স্বর্গপুরে, করিয়া অশধার .. 



কবিগাথ। 1 

ভকতহদয়াকাশ, শুন্য গৃহে পড়ি 
গুটি কত ভগ্র ঘট যায় গড়াগড়ি । 

৩ 

তেমতি জনক মম, চিস্তার অনল 

নিবাইতে পশিলেন অনস্তজীবনে, 
সৌভাগ্য গিয়াছে সঙ্গে হৃদয়মণডল 
আধারিয়া শোকরূপ ঘন আচ্ছাদনে । 

ভগ্র ঘট-প্রায় চিত্ত-ভগ্র-পরিবার, 

বুকে হস্ত ভয়ে ত্রস্ত* করে হাহাকার । 

৪ 

এই খানে মা হঃখিনী পড়ে ধরাতলে 

বাতাহত স্বর্ণের প্রতিমুণ্তি প্রায়, 

শ্থির-নেত্রে, স্থির গাত্রে বদনমগুলে 

নাহি জীবনের চিহ্ন, অচেতন কায় , 

হুপ্ধপোব্য শিশু ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া 

কাদিছে 'অভাগ। আহা ! মা মা মা বলিয়া । 

৫ 

সুকুমার ভ্রাতৃগণ বিনোদ, বিমল, 
বালেম্কুবদনকাস্তি, কোমল পরাণে 

নাহি কোন চিস্তা আহা ! অবোধ চঞ্চল, 

কি ঘটেছে অভাগার! কিছুই না জানে ; 
তথাপি নেহের কিবা মহিমা! অপার, 
মার মুখ চেয়ে তারা কাদে অনিবার। 
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২৬ 

ভানিতে.ভাসিতে এই হঃখের সাগরে, 
যেই সব তৃণ লতা করিনু আশ্রয়, 

ছিঁড়িয়াছে সব আহা ! বাচিব কি ক'রে, 

আসিতেছে জলোচ্ছাস ডুবিব নিশ্চয় । 
আশার অস্কুর যত করি রোপণ, 

ফলবতী না হইতে হইল নিধন । 

২৭ 

জীবনের তরি, বিদ্যা অনস্ত সাগরে 
ভাসায়ে যাইব, বড় সাধ ছিল মনে, 

যশের মন্দিরে, যথা আনন্দে বিহরে 

অমর কবীশবৃন্দ কনক-আসনে । 

কলনার স্ত্রে গাথি কবিতার হার, 

সাজাইব মাতৃভাষ। দিব উপহার । 
চু 

প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র ফুটিলেনয়ন, 
প্রবেশিব ধর্মারণ্যে, পক্ষিল হৃদয় 

চৈতন্টের ভক্তিক্রোর্তে করি প্রক্ষালন 

জুড়াইব অনুতাপ ? বুঝিব নিশ্চয় 

বিষয় বাসনা সহ, ত্যজিব জীবন, 
ধন্মার্থে নিহত দীন ঈশার মতন ॥ 

২৯) 

তরণী যাইতেছিল. সাহস পবনে 
বিস্তারি খবল পাখা গগনমগ্ুলে, 



০০ 

কবিগাথা। 

আশাবূপ দীপাবলী উজ্জ্বলি সঘনে, 

ছুর্হ, হুর্গম পথ; না জানি কি ছলে 

দর্রিদ্রতা তুলি শিরঃ মৈনাকের প্রায়, 

ডুবাইতে চাহে তরি কি করি উপায় ? 

৩৩ 

অকম্মাৎ এ প্রশ্রের কে দিবে উত্তর? 

কে বুঝিবে ভবিষ্যৎ ? অদৃষ্ট ছজ্ঞেয়। 
সময়ের ববনিকা করিয়া অন্তর 

কে দেখাবে কি রয়েছে ? দেখেছে কি কেহ? 

স্থানভ্র্ই সৌভ।গোর নক্ষত্র যাহার, 

কার সাধা যথাস্থানে নিয়োগে আবার ? 

৩১ 

দুঃখের আবর্তশ্রেণী আপিতেছে বেগে 

ডুবাইতে জাণ তরি ভীষণ প্রহারে, 
ঢেকেছে জদয়, কাল চিন্তারূপ মেঘে, 

নিশ্চঘ্ন উঠিবে ঝড় কে রাখিতে পারে? 

ডুবাবে নিশ্চয় বদ্দি তবে কেন আর ? 

ডুবিব জাহ্ুবি ! আজি সলিলে তোমার । 
তত. 

কোথায় জননী মা গে! বালে এসময়ে, 

তব ক্রোড়ে এ অভাগা ফিরিবে না আর, 

চিত্রিবে না দূর দেশে তোমার হাদয়ে, 

মা মা বলে মা তোমারে জাকিবে না আর ; 

পর উপ আচ জপ পপ আন | আজ পক পা শসা রশ উই হে সপ আপস 
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জননি ! জন্মের মত হুইন্ছ বিদায়, 

হুদয় কশদিলে আর কি হইবেহাক়স! 

৩৩ 

নিবিড় তমসমাঝে লিখি তোমায় 

কাদিতেছ অয়ি মাভঃ ! লইয়া হৃদয়ে 

কোমল কনিষ্ঠ শিশু, ভাবিতেছ হায় ! 

কতদিনে বাছা তব ফিরিবে আলকে; 

এত ফত্তে নারিলাম করিতে উপায়, 

কি সজ্ঞুথে ফিরিব ঘরে ? আবার বিদায় । 

08 

প্রাণের প্রচিম। মম ভ্রাতা ভশ্মীগণ, 

অভাগা তোপের কাছে লইল বিদায়; 

মরিভাম যদি হেরি তোদের বদন, 

চুষি, হাপি “দাদ?” বলে ডাকিতে আমার, 

কালের কবল হতো কুস্গমের হার, 

শমনভবন হতো সৃখেল আধার। 

৫ 

দশীননাথ ! তুমি মাত্র অনাথ-আশ্রয় 
ভ্তব প্রেমক্রোড়ে নাথ করিনু অপণ, 

পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন দীন নিরাশ্রজ্স, 

প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ । 

বল নাথ । ইহাদের কি হবে উপায়, 

অতাগার পরকালে কি হইবে হায় । 

2) 



১২ কবিগাথা । 
টি টির ৬৮০ মি সা সপ লা শা সপ 

চা .১০ 

এই তো জীবনরবি অস্তমিতত্রীক, 

অপ্রভাত বিভাবরী আসিছে এখন, 

সংসারের শোভা যত তাঁহার ছালাল 

লরকাইবে, ঠিক যেন মারার স্ছজন | 

কিন্ত হার! কিছুমাত্র না জানি এখন 

কিরূপ সে বিভাবধরী অনন্ত'জীবন। 

৩৭ 

সেখানেও সহি যদি চিন্তার দংশন, 

যদি এ ছ্ঠখের নাহি হয় উপশম, 

কি ফল তোমার আজ্ঞ। করিয়। লঙ্ঘন, 

পাঁপে কলুবিত ভয়ে ত্যজিয়ে জীবন ? 
কিন্তু ভবিব্যৎ ভয় ভাবি মনে মনে, 

সারের এত জ্বালা সহিব কেমনে ? 
তাতে 

কে আমার কাণে কাণে বলিল এখন 

“যুবক ! নিরাশ এত বল কি কারণ ? 
জান নাকি স্ুথ ছুঃখ নিরাশ স্বপন ? 

স্খ চিরস্থারী কবে ? হুঃখ বা কখন ? 

এই দেখ এই ছিল তিমির রজনী, 
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী |” 

৩৯ 

হাসিছে ধরণী ? আহা ! "সামি কেন বে, 

মজিয়। মনের ছুঃখে, বসি নীতীরে 



পিতৃহীন যুবক । ১১ 

ভাবিতেছি এই দুঃখ চিরদিন রবে, 
কীাদিতেছি অনিবার ভাসি, নেত্রনীরে ? 
আমার অপেক্ষা ছঃখী কত শত জুন, 

পর্ণকুটীরেতে স্থখে করেছে শয়ন ॥ 
৪৬ 

কেবল আমি ত নহি সকল'সংসাঁরে, 

কথ ছঃখ এক্রমাগত, চক্রের মতন, 

'্বুণিশ্টেছে অনিবাঁর, কে পাখিভে পাবে £ 

কমলা অচল। হয়ে রশ্সেছে কখন £ 

কি হুখ বিবয়ে ? কত নুপতি বিরলে 

এ ঘোর নিথাে ভাসে নরনের জলে । 

৪১ 

বিবেক ! নিশ্চর আমি জেনেছি তোমার, 

কহিয়াছ উপদেশ মম কাণে কাণে ; 

ভামার গম্ভীর বাক্য করিয়। সহায়, 

ফিরিব সংসারে পুনঃ পশিব সংগ্রামে | 

কাপুক্ব্প্রার কেন তাজিয়। জীবন, 

দয়] ধন্ম একেবারে দিব বিসঞ্জন |৮ 

৪% 

কি ছার বিষয়চিন্তা কি ছার সংসার, 

কি ছার সম্তভোগলিপ্পা, অর্থই কি ছার, 

মরিব কি ত্তারি তরে কৰি হাহাকার, 

নিশ্চক্প 'লভ্বিব এই ছুঃখ-পারাবার । 



কবিগাথা । 
০১০ 

কি ভাবনা, গেছে স্থখ ফিরিবে আবার, 

কিব! চিন্তা ? আছে হুঃখ রহিবে না আর। 

গত 

নাহি কি ধৈর্যের অস্ত্র হৃদয়-ভাগ্ডারে, 

যুকিব একাকী আমি ত্যজিব ন1 রণ, 

দেখিব নিষ্টর বাক্য কি করিতে পারে ॥ 
পাষাণে হৃদয় এই করিম বন্ধন। 
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ, 
“মন্ত্রের সাধন কিংব। শরীর পাঁতন” । 

নবীনচন্দ্র সেন । 

বহুদিন পরে প্রবাসীর জন্মসূমি-দর্শন 
ও মনের বিবিধ ভাব । 

ধন্য ধন্ত জন্মভূমি আনন্দ-ভবন, 

নয় নয় তুল্য তার নন্দনকানন । 

স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম, 

প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম। 

হয় হোক জন্মভূমি সৌন্দর্য/বিহীন, 
থাক্ তার চারি পাশে বিজন বিপিন, 

না থাক্ নিকটে নদ নদী সরোবর, 

না থাক্ সেখানে কোন খাম্তপরিকর, 
তবু তার কাছে স্থুরপুর কোন্ ছার । 

যেখানে জনম যার তাই ভাল তার ॥ 



প্রবাসীর জন্মভূমি-দর্শন | ১৫ 
2 উড নিউঠর সিটি রব 

তিলেক রহিতে নারে প্রবাসী যেখানে, 
নিবাসী সব্বদা রয় হরষে সেখানে । 

দেখ রে লাপ্্ল্যাণ্ড দেখ কি কুস্থান হায়! 
এমন স্থলভ রোদ দুরলভ তথায় ১ 

ছ"মাসে তপন নাকি কখন কখন, 

দেখা যায় তড়িতের রেখার মতন? 
বম-সম শিশির না ছাড়ে কভু তারে, 

০প্রাখিত সকল স্থল নিবিড় তুষারে ! 

তথাপি শুধাও তার নিবাসীর কাছে, 
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে ? 

শুনেছি আক্রিক দেশ মহাভয়ঙ্করু 

বড়ই প্রখর তথা তপনের কর ; 

স্থানে স্থানে ভয়ানক মরুভূমি কত, 

ক্ষুভিত পবনে হয় সাগরের মত ও 

কচিৎ জনদমাল! বরবিন।! জল, 
উত্তপ্ত ভূপুষ্ঠ তার করে সুশীতল ঃ 

তথাপি শুধাও তার নিবাসীর কাছে, 
তেমন স্থখের দেশ আর নাকি আছে? 

উত্তর দক্ষিণে আর প্রশান্ত সাগরে, 

ভাঁসিতেছে কত ছীপ সলিল উপরে । 

থাক্ তথ1 বাস করা, কথা শুনে ভার, 

হয় মনে নানারূপ ভয়ের সঞ্চার । 

তথাপি শুধাও তাঁর নিবাসীর কাছে, 

তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে? 



১৬ কবিগাখা ॥ 

এইত সে প্রিরতম মম জন্মস্থান, 

বার তরে ছিল সদ ব্যাকুলিত প্রাণ 

যার প্রীতিমরী মুভি-__ চারু দরশন, 

করিভাম এত দিন চিন্তা! অনুক্ষণ। 

আজ তার সেই মুন্তি নিরণি নয়নে, 
মরি কি বিমল স্থুখ উপছ্জিল মনে । 

কাদখ্িনী বরষার সময়ে যেমন, 

নিয়ত সলিলে কবে ভূতল সিধ্চন » 
আজ এ জনমনুনি আমার তেমন, 

কত্িছে অস্তরে কত সুখ বরিষণ ! 

অথব। তপন-আঁভা প্রভাত লময় 

বেরূপ প্রফুল করে সরোজনিচক় 3 

জনমভুূমির কান্তি আজি সে প্রকার, 
হৃদয়-কমল ফুল করিছে আমার । 

কন্ত কত রম্যস্থান কন্রেছি ভ্রমণ, 

হেরিকাছি কত শত নগর শোভন । 

কিস্ তাহাদের সেই স্ুষমানিচয়, 

আজু এ দূপের কাছে ছার জ্ঞান হয়। 

এই যে শ্টামল তন পাদপনিকর, 

বাধুভরে হেলে দোলে করে সর সর, 

সারি সাত্ি শোভিতেছে স্তম্ভের মতন, 

কত স্থানে এরূপ করেছি দরশন 

করিতেছে ফৃত এর নয়ন-রঞ্জন, 

ফরে নাই সে সকল কখন এমন । 
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কত বন উপবন করিয়া ভ্রমণ, 

হেরিস্বাছি কত পুষ্প শোভার সদন । 

দেখিরাছি বিক্টোরিক়া-পদ্ম মনোহর, 

নাহি যার তুলন। এ অবনীভিতভর ; 

কিন্তু আজ এই সব পুষ্প সাধারণ, 

হরণ করিছে আহা যেইকূপ মন 

কোন দিন কোন স্থলে কোন ফুলে আর. 

হরে নাইসএইরূপ এ মন আমার । 

এই যে বিহঙ্গগণ ডালে ডালে বসি, 

গাইতেছে ক্গমমধুর সথরসে রসি; 

নানা স্থানে এইরূপ বিহক্ষ-কুজুন, 

করে ছি শ্রবণ বু করেছি শরখণ | 

কিন্ত আজ এদের এ স্থললিত স্বরে 

ঢালিছে ফেমন হ্ধা শ্রবণ-বিবনে ॥ 

বিদেনার সেই সব পতভ্রি-সিপ্ন, 

করে নাই এত স্থধা কভু বরিবণ। 
অহে। ! আজ জন্মভূমি করি দরশন, 

পুর্বতন কত কণা হইল স্মরণ ! 

যখন ছিলাম শিশু -যখন এ মন, 

ছিলন1 সংসার-চিস্তা-সাগরে মগন ১ 

খা(ও)য়! বিনা আর কিছু নাহি জানিতাম” 

খা(ও)ক্সাবার কিছুই ন! ধার ধারিতাম, 

ভয়ানক দরিদ্রতা দেখাইয়া ভয়, 
নারিত,করিতে কতু শঙ্কিত হৃদয় ? 



৯৮ কবিগাথ। | 

কত সুখে হরিয়াছি সময় এমন, 

ভাবিলে নরন হয় সজল এখন । 

এই যে শ্তামল ক্ষেত্র দূর্বাদলময়, 
চরিতেছে বাতে ছাগ গো মেষনিচয় 3 

জুটে যত প্রতিবেশী শিশুদের সনে, 

আসিতাম এর মাঝে পুলকিত মনে ; 

করিতাম কত কেলি কত কোলাহল, 

ম্বেদজেলে সিক্ত হত শরীর সঞ্ষল ; 

খেলিতে খেলিতে রোদে তাপিত হুইয়া, 
এ সব তরুর তলে ধাইয়্া আসিক্া, 

জুড়ীতাম কলেবর শাতল সমীরে, 
হায় রে সেদিন আর আসিবে কি ফিরে ? 

এই যে বিরলপত্র তরু সহকার, 

হইয়াছে জীর্ণ শীণ কলেবর্ বার; 
স্থানে স্থানে পড়িক্নাছে খসিরা বাঁকল, 

দেখ যায় কোন স্থলে পাখীর খোড়ল, 

অগ্রভাগ আচ্ছাদিত লতাত্ব লতায়, 

যোগীর মস্তক যথ। জটায় জটাযক়্ । 

যখন ইহার ফল উঠিত পাকিয়া, 
থাকিতাম সারাদিন তলায় বসিয়া! ; 

বদি কিছু পবন বহিত বেগভরে, 
প্রস্তত হুতেম আম কুড়াবার তরে; 

ধরিতাম ধেরে যেটি পড়িত যখন, 

কোথার কোঁখার হায় সে দিন 'এখন ? 
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এই সেই বকুলের তরু প্রিয়ভর, 

বিকসিত হলে বার কুস্থমনিকর, 
দিবা অবসান-কালে আসিভাঁম তলে, 

গাখিরা ফুলে মাল? পরিিতান গলে 

হইত সবে ভাল মোহিত মানস, 

হাক্স তে কোথায় তেই ক্যখের দিবস £ 

এই ঘে এ দিকে বভকেলে সরোবর, 

এক দিন ছিল ইহ? কন্ত মনোহর | 

ছিল জল নিরিমল স্ফষটিকের মত, 

করিতাম উলে ন্তান্গ কেলি কত কদ্তড ! 
ভিতরে কুছুদ ফুল লহিত ফুটিয়।, 
লইতভাঁম সাভারিক! স-লাল তুলিয়। ॥ 
কুলে কুলে শাবকসহিভ হৎসগণ, 

সভ্ুহলে করিহ আহার অন্বেষণ, 

থাকিয়। থাকিস মাথ। জলে ভুবাইত্ড, 
চপ চপ শব্দ করি উদর 'তরিত, 
ক্ষণে ক্দণে ভুখিত কর্সিত কলরবে, 

তেমন সখের দিন আর নাকি হবে 2 
এই ঘে কানন হে, এই বে কানন, 

এই খাঁনে ছিল মোর আবাস-ভবন । 

কালের দশনে তাহ! চুণ্রিত হযেছে, 

কেবল মাটির টিপি পড়িক্সা রয়েছে ॥ 

হায় রে একাখায় তেই নেহন্ববপিলী, 

অননী "আমার হঃখ নীরধি-বাসিনী £ 



চি কবিগাথা । 

কতই যাতনা ভিনি আমার কারণে, 

পেয়েছেন, বুক ফাটে পড়িলে তা মনে । 

কত শ্লেহ আমার উপরে ছিল তাঁর, 

ন| পাই সংসারে খুঁজে তুলনা তাহার । 
যখন পড়িনি আমি (শুনেছি ) ছ”মাসে, 

ছড়ি গেলেন পিতা ভ্রিদিব-নিবাসে 

অনাথ! জননী কোঁলে করিয়া আমারে, 

দিলেন সাতার ঘোর ছুঃখের পাথরে ও 
ভাসিতে ন দিবা নিশি নরনের জলে, 

ছিল ন। এমন কেহ নে “আখাত্র” বলে; 

বে দিন জুটিত বাতা কপালের জোরে, 

আপনি না খেরে তাহা খা(ও)রাতেন মোরে 

ক্রমে ক্রমে জড়িত হলেন খণজালে,_- 

হায় বিধি এত ছ্ঃখ ছিল তার ভালে । 

নিরদয় শীচকুত্তি উত্তমর্ণ যত, 

বিধিরাছে বুকে তার বাক্য শেল কত । 

নিরখি তখন ভার অশ্রুপুর্ণ মুখ, 

পাষাণেরো পরিতাপে বিদরিত বুক 

করিলেন এত ছুঃখে পালন আমার, 

হাঁ আমি কিছুই না করিলাম তার ! 

না দিলাম শোধ কিছু সে ন্সেহের ধার 

কোথাক্স আমার মত নরাধম আর £ 

পশুর পাখীর সম মম আচরণ, 

কেন এ মানব দেহ করিম ধারণ! 



প্রবসীর জন্মভূমি-দশন । ৬১ 

কলঙ্কিত “নরাধম” জনমে আমার, 

ধিক্ টের আমন! তোরে ধিক শত বার। 
খেলিতে কোথাও আঁমি যেত্তেম যখন 

হইত তখন বার ডেনাভাঙ্গা মন ১ 

আসিতাম যে সমন খেলাভয়া ঘরে, 

ত”ত বার শুখোদয় অতুল অন্তরে ; 

দেখিলে ক্ন্দর কোন কুস্তম কোথায়, 

যতনে আনিয়া মিনি দিতেন আমার £ 

মায়ের প্রদত্ত খাদ্য অংশ আপনার, 

দিভেন বাটিসা মোরে অদ্ধ বিনি ভার ? 

পীড়িত হেন ঘদি জননী কখন, 

কক্সিতেন ধিনি মোলে পালন তখন ২ 
কোথা সেই নি্মল সোদরলেহ-পরণ, 

মায়ের সমান মোর জোষ্ঠ সহোদরা ই 

জার লেই ন্নেহমাখা “ভাই” সম্বোধন, 

করিবে কি এই কর্ণে অসুভ সিঞ্চন £ 

আর সেই নিক্গপট ভ্রাতন্সেহ তাব, 

দেখিব দেখিব কু দেখিবকি আর ? 

এতক।ল পন্ধে ফিল্রে আসিল!ম বাসে, 

কেহই ত ভাই ব'লে এসে না সম্তাষে। 

হায় রে কোথান্ন সেই প্রতিবেশিগণ, 
এ যে সব অভিনব করি দরশন । 

কোথা সেই সরলতা! অমূল্য রতন, 

ছিল ষাতে তাহাদের বিভুষিষ্ত মন ! 



কবিগাথা । 

কোথা ৫সই শান্তিময় কুটার সকল, 
পর্িবার-প্রণক্ের আদরশ স্থল? 

কোথা সে ঈশ্বর-প্রীতি ধরমের ভয়, 

হায় হায় কিছুই ত দৃশ্ঠ নাহি হয়। 

সম্পদের আবির্ভাবে লুকারেছে তাহা, 

বিপরীত সকল নিরথে আহ! আহ | 

সুখময় তটিনীন রেণুনম্ চরে, 
সবল বিহ্ক্গ ক স্রথে কেলি কতেদ ২ 

বদি তথা নাবিকেরা লাগান ভরুণি, 

যার তারা স্ঞানাস্তবে 

সেইন্ধপ অভিনানী কু 

ধলিগণ আগমনে মনে পেলে ডর, 

পূর্বকার দে নকল খা তলেশ্িগণ, 
হয় বুনি সহ কালে বকবেছে গমন, 

সলুলত। আদি গেছে: হাভাদের সনে? 

উস সহে অ,.দেয় কেমনে 2 

স্থআ- 
চে 

ভির়। তখনি । ৮] 

টিল-আকন্তুর, 

টহ ল স্গযা, মুর্তি মনোহর 

নি গুভাগভ হলেন ভাঙ্কর। 

আকণির1 এ সময় রাখালিয়! গীত, 

হায় হায় হ'ত কত মানস মোহিত্ত | 

চারি দিকে বিবাদ কলহ এই ক্ষণ, 
শির হয়েছে অভি ব্যথিত শ্রবণ ! 



প্রবাসীর জন্মভূমি-দর্শন । ২৩ 

চটকান্ি ছোট ছোট পাখী শত শত, 

কুড়াইরা*আনিয়া বতনে ভৃণ কত, 

আপন আপন বাসা মনেত্র মতন 

সাজাক্স কেমন আহা সাজায় কেমন ! 

এইরূপ পুর্বের সে অধিবামিগণ, 

€(বর্দিও তাদের কিছু নাহি ছিল ধন, ),. 

সদ্াকাল কাক্সিক চেষ্টায় ধীরে ধীরে, 

মরি ক্ডিবা সাজাইত জনমভূমিরে | 

আধুনিক এই সব ধনবানগণ, 

সাজায় কি কায়। এর মায়ায় তেমন % 

চমতকার ধন-বুক্ষ সংসার-ভিতরে, 

বিষফল স্ধাফল ঢুই ফল ধরে। 

তভোগ্রিছেন জন্মভূমি আদিফল সদা, 

ঘটে কি-কপালে অই.শেষ ফল কদ। ? 

অহে রম্যহন্ঘ্যবাপী ধনাঢ্যনিকর 

যাতে মলমুত্র ক্ষেপ কর নিরস্তর, 
বল বল বল শুনে জুড়াই শ্রবণ, 

করিছ কি কিছু তার মঙ্গল সাধন ? 

নিরমল বিদ্যারূপ আলোক-মালায়, 

বল শুনি কন দুর উজলিলে তায ? 

অজ্ঞান-তিমিরপুপ্ত কত বিনাশিলে, 
কতদূর মুখ তার প্রসন্ন করিলে ? 

অথব। বিস্বৃত খল হয়ে এ সকল, 

ভোগের বাসনা পুর্ণ করিছ কেব্ল। - 
১ 



হও কবিগাথা। 

মিছে কেন নরদেহ ধরেছিলে তবে, 

ধিক ধিক শত বার ধিক তোম। সবে। 

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন, 

কে বলে মানব তারে, পণ্ড সেই জন। 

দেশের মঙ্ধলে যার ব্যভার ন। হয়, 

লোষ্ট্রের সমান তারে ধন কেবা কয়! 

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার । 

চক্্রশেখরে | 

পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড !__শোভিছে উত্তরে, 

কনক চম্পকারণ্য । গজ্জিছে দক্ষিণে, 
হস্কারি বাঁড়বানল-_মানব-বিস্বয় ! 

পশ্চিমে নিরগ্নি কুণ্ড, ব্যাস-সরোবর 

বহিতেছে নিরস্তর পুর্বে কলকলে, 

কলক% মন্দাকিনী-__স্বরপ্রবাহিণী। 
পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড !-_-অদ্দরাপ্রদেশ । 

জ্যোতির্ময়, মনোহর ! পরিপূর্ণ, মনি, 

প্রকৃতির ইন্দ্রর্জালে ; জলেতে অনল, 

অনল পাষাণে ; আজি শ্বিবচতুর্দীশী, 

সদরে দক্ষিণে, মহাঅরণ্া-ভিতরে, ,.., 

১১১১১ /০ ৮/% ১১/০% 



চজ্শেখরে | হষ্ 

কল্লোলে কুমারীকুণ্ত__-চারু নির্বরিণী, 
মধুর কুমারীক্ তরতর তরে 

লইয়া! কর্করী-_-নদী চলেছে সাগরে, 
চক্রে চক্রে শুনাইয়া ভূধর-শৃঙ্খলে, 
নিরমল, স্থশীতল, সলিলসঙ্গীত। 

সলজ্জ কুমারীকুণ্ড আছে লুকা ইয়া, 
নিবিড়-অরণ্যময় পর্বত-গহবরে, 

বহ্গের,কুমারী যেন বঙ্গ-অস্তঃপুরে, 

অবাক অচলশ্রেনী, বিটপী নির্বাক, 

আছে দঁড়াইয়া ঘেরি ঘোরপ্রসরণে ॥ 
কোথার কুরঙ্গগণ করিছে চীৎকার ঃ 

নাচিছে রিশাল * ডাকে কাঁনন-কুকুট ॥ 

নির্জনে কুজনে কোথ কানন-কপোত ? 

কোথাক্ন কর্করী নদী কুলুকুলু কলে 

প্রতিরোধী শিলাপদে করিছে বিনয় 

'নস্তকালের তরে ; কিন্ত শিলাখণ্ড 

রহিয়াছে অচঞ্চল, ক্ষুদ্র দৈতা সম, 

সগরবে নিকুত্বরে | 

সপ্ত জিহ্বাত্মক বহি, কুমারী উত্তরে, 

জলিছে বাড়বকুণ্ডে নিবিড় কাননে । 
মহাতেজস্কর অগ্নি! সলিল হইতে 

উঠিতেছে মহাদর্পে ঘোর গরজনে । 

ক পক্ষিবিশেষ। ইহীর দীর্ঘ পুচ্ছ খেতবর্ণ চত্রকরাশিতে ভূদিত। 



১ কবিগাথা । 

একপার্থে নদী জ্যোতিশ্ময়ী, 

প্রবাহিত, প্রপুরিত উগ্রানলে সদা ! 
মধ্যদেশে চন্দ্রনাথ ; তাহার উত্তরে 

আবার জলিছে অগ্রি, লবণীাক্ষ ; 
সুর্য্যকুণ্ডে সুর্য্যপ্রভ দেব বৈশ্বানর, 

বিরাজিত । কিন্ত ব্রহ্মকণ্ডে ওই, মরি 

কি বিল্রয় ! গিরিশৃঙ্গে নিত্য নির্বরিণী ! 
নাহি অগ্রি, তবু কুগুড উত্তপ্ত সলিঙ্গ 

পুর্বে সুমধুর কলে 
ঝরিছে সহজধার1 আত মনোহর» 

উচ্চ ভীম শৃঙ্গ হতে সহমত ধারাম্ম, 

মরি যেন পিরিমূলে অনন্ত বরিষা । 

দেখিক্ সম্মখে এক অপুর্ব কানন, 

শ্তামল ভূধর শৃজে_ নিরজন দেশ, 
কৈলাসপ্রতিমারণ্য ॥ বেগ্িয়! স্তবকে 

চক্রাকার গিরিশৃক্ষ, শোভিছে চৌদিকে 

নিবিড় চম্পকবন । ফুটেছে চম্পক, 

নান জাতি পুম্পসহ, পত্রের মাঝারে» 
সৌরভে মধুপ মত্ত, প্রমত্ত পৰন। 
ঘনশ্াম দুর্ববাদলে পড়েছে থসিস্ব। 

অগণ্য কুস্থুমরাশি, অক্লান, অবাসি ৯ 

রেখেছে খুলিয়া, অঙ্গ-আভরণ যেন । 

সেই পুষ্পরাশি মাঝে ভ্রান্ত কুরঙ্গিণী 
ৰসেছে কুরঙ্গসহ মুখে সুখ দিয় । 



চতইশেখবে । পন 

আনন্দে শাবকগণ নাচিছে ছুটিছে 
আস্ফাল্পিয়! ক্ষুদ্রে শৃঙ্গ, পত্রের, মঙ্রে 

উঠাইছে কর্ণ কভু চমকি সভয়ে |, 
কোথাকস শশকবুন্দ পাদপ-ছায়াক্স 

বিশ্রামিছে, রাশাকৃত শ্বেতপুম্পে যেন 

বনদেবী পুজিয়াছে তরুমুল, কিংবা. 
ফুটিয়াছে যেন শ্বেত স্থলপপ্মরাশি 

উজলি কীনন ! জলে রক্ত নেত্র? জ্বলে 

সূর্য্যমণি-শিল। যথা পবির কিরণেন, 

ব্যাস-সরোবর তীরে দীড়াইয়া আমি । 
অদুরে চক্রশেখর- জ্যাতিক্ময় খবি 
যেন ম্হাধ্যানে রত। 

আরোহি ছর্গম . 
পথ, অবর্পন্ন যাত্রী'পায় দরশন 

চক্দ্রশেখরের অনভ্ত্রভেদী শুগবর। 

কিস্ত দরশন মাত্র জুড়ায় নয়ন 

পথিকের, মরি শ্রক্গ কিবা মনোহর | 

বিশাল বিটপি-বট চক্রাতপ-তলে, 

নির্জনে, বসিয়া এই শীতল ছাক্সাক্স, -. 

যেদিকে ফিরাবে আখি. মহাপ্রদর্শন | 

প্রকৃতির অনর্গল' অনস্ত. ভাঙার ৷: 

পশ্চিমে নীলান্বুরাশি-অনস্ত, অসীম, . 
অনস্ত নীরজ্ঞশোভা রেখেছে খুলিয়া, 

মধ্যাহুরত্ির করে। নাচিছে গাইছে 



কবিগাখা। 

সিন্ধু, অলিছে, নিবিছে। হাম্তময় বারি 
ক্রীড়াশীল, ত্রীড়াশীল, কৌতুক-আবহ। 

কৌতুকে অনস্তকর তুলিয়া ঈষদ, 
প্রণমে চন্দ্রশেখরে । কৌতুকে শেখর, 
অসংখ্য বিটপি-ভুজে করে আশীর্বাদ, 

শ্তামল পলব-কর কৰি সঞ্চালন । 

কে বলে কেবল রত্ব রত্বাকর তলে ? 

কত রত্বরাশি, কত রত্বের লহরী,» 

পর্ধতপ্রতিম, রত্ব ঝলসে উপরে, 

মধ্যা্ৃ-ভাঙ্করে । পুরে বিস্তারিয়া কায়ঃ 

অনন্ত পাধিব রাজ্য- বিচিত্র বন্গুধ। ৷ 

শোভে গ্রাম সারি সারি বিটপী সজ্জিত, 

পীত শশ্তক্ষেত্র মাঝে, উপবন মত $-- 

শ্যাম দ্বীপপুঞ্জ যেন হরিত সাগরে । 

তরুসনে তরুগণ জঙ্গ মিশা ইয়া, 

আলিঙ্গির়। পরস্পরে অসংখ্য শাখায়, 

শোৌভিতেছে স্থানে স্থানে, নান অবয়বে-_ 

প্রকৃতির চার উপবন । শোভিতেছে মাঠে 

গোপাল, মহিষপাঁল $ যেন নাঁন। বর্ণ 

স্থলজ কুন্থমরাশি ফুটেছে প্রীস্তরে ॥ 
তড়াগ দীঘিকাগণ, শোভে অগণন, 

প্রবালের ফোটা যেন বস্থধা-ললাটে ; 

ঝল ঝল রবি-করে। প্রবালের হার, 

পর্বত বাহিনী দীর্ঘ আ্োতম্বতী।চয়। 



চজ্জশেখবে। ২৯ 

ব্যাপিয় নয়নপথ, উত্তরে দক্ষিণে 

স্দীর্থমতরঙ্গায়িত পর্ধ্বত-লহরী,_- 

গিরির পশ্চাতে গিরি, অনন্ত শৃঙ্খলে ! 

প্রকৃতি কৌতুকণীলা আহ! মরি, যেন 
উপহাসি মহার্ণবে দেখায় ভীষণ 

তরঙ্গ-লহরী-লীল। ভূধর-শিখরে,__ 
'অচঞ্চল, অতব্পল, অমর, অটল । 

মধ্যস্থলে চন্দ্রনাথ, ভীষণমুরতি, 
প্রকৃতির শৈলসৈন্তে মহারঘী যেন, 

ভীমকায় বীরবর, সসৈন্তে সজ্জিত 

অনস্ত সমুদ্র সহ মহাধুদ্ধে যেন । 

আবুত বিপুল দেহ পাষাণকবছে 

ছুর্ভেস্য সজ্জিত তহ্ছ অসংখ্য আমুধে, 

ম্হামহীরুহে, মহাশিলাখওচকে । 

জলিতেছে রোষাঁনল ধক ধক্ ধক 

জ্যোতিন্ময় অগ্নিশিখ! $ মহাবুদ্ধ কালে ' 

নির্গত হুইক়! বন্ধি ঘটাবে প্রলয় 1, 

কিন্ত চক্রশেখরের শিখর উপরে, 

নাহি সেই বীরভাব। আহা মরি হেথা, 
সকলি মধুর । ওই মধুর অনিলে, 
কোমল শ্তামল পত্র মম্মরে মধুরে ? 

আরণ্য রস্গুন-চোৌকি নির্জনে মধুরে, 
বাজাইছে বিজি । 

দয়েল দিতেছে তাল ; গাইছে কুক্কুট, 



স্ 'কবিগাথা । 

স্বনে.ত্বনে ; বৃক্ষে বৃক্ষে নাচিছে রিশাল। 

আজি শিবচতুর্দশী, আজি স্থমধুরে, « 

বামাক-হলুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে । 

| নবীনচন্দ্র সেন। 

নিদ্রা। 

নাই আর এখন সে মিহির-কিরণ, 
তিমির করেছে গ্রাস নিখিল ভুবন । 

ঘুমাইছে কুলায় কুলায় পাখিগণ, 

বাজে না বিপিনে তেই বাজনা এখন ৷ 

বিরত সংসার-কার্ষ্য শ্রান্ত নরগণ, 

করিছে শয্যায় সবে বিশ্রাম ভজন । 

শ্রাস্তিবিনাশিনী নিদ্রা নয়নে বসিয়া, 

করিছেন শ্রাস্তিনাঁশ বতন করিয়!, 

নাই তার মনে কিছু ভেদাভেদ জ্ঞান, 
ছোট বড় সকলেরে ভাবেন সমান ॥ 
ভূপের ভাবনা দূর করেন যেমন, 

দীনের মনের ছঃখ হরেন তেমন । 

হার তরে! দিবসে কত জননী হুখিনী, 

প্রিরতম-পুক্রশোকে হয়ে উন্মার্দিনী £ 



নিদ্রা । ৩১ 

হাহাকারে ভরিয়াছে গগনমগ্ডল, 

ঝর ঝর ঝরেছে নয়নে অশ্রজল ১ 

মনস্তাপ-নাশিনী নিদ্রার পরশনে, 

নাই আর তাদের সে সস্তাপ এক্ষণে, 

নাই আর তাদের সে যুখে হাহাকার, 
নাই আর নরনযুগলে জলধার । 
কত কত পতিহীনা অভাগিনাগণ, 

জলিয়াছে মনের আগুনে 'লনুক্ষণ, 

মলিন-বদনে ছঃখে বসিয়! বিরূলে, 

করিয়া কপোলদেশ হ্্যস্ত করলে, 

সঙ্কচিত করি দুটি কোমল নয়ন, 

পতির মোহিনী মৃন্তি করেছে চিন্তন ; 

অই দেখ তাদের সে জাসাতন মন, 

নিদ্রার শীতল ক্রোড়ে জুভায় এখন। 
বিষয়ের দাস কত বিষন্সিনিচয়, 

বিষয়-বাঘাতে ছিল ব্যথিতজদয় ; 

হেট করে মাথা ছুটি জান্র ভিতরে, 

ভাসিরাছে কতরূপ চিস্তার সাগরে ; 

থেকে থেকে একবার উদ্ধদৃষ্টি করি, 

ছাঁড়িক্সাছে দীর্ঘ শ্বাস পরিণাম স্মরি 5 

দেখির়াছে দশ দিক আধার দিবসে, 

অই দেখ সুস্থ তার! নিদ্রার পরশে । 

শ্েহ্ময়চ জননীর সজল নয়ন, 

পরীর রর গ্রন্থি মলিন বসন, 



গুহ কবিগাখা । 
৮ 5348৯ ৯১ 

ক্ষুধাকুল প্রিয়তম তনয়ের মুখ, 

ছুখরূপ শেলে যার “বিধিয়াছে বুঝ, 
দয়াময়ী নিদ্রা ওই কর দরশন, 

করেছেন যত্তে তার সে শেল মোচন । 

অয়ি নিদ্রে! ভবজন-তাঁপ-নিবারণে, 

প্রণিপাত প্রণিপাত তোমার চরণে । 

তোমার মতন ছুখ-হরণ-তৎপর, 

কে আছে কে আছে আর ভূবন-ভিতর ? 
সম্পদ সক্ষম নয় যে হঃথ হরণে, 

অনায়াসে ঘুচে তাহা তব পরশনে । 

সুধাংশুর সুধাময় শীতল কিরণ, 

মানস-সরসীজ্ল, মলয় পবন, 

নিবারণ করিতে যে জ্বাল! নাহি পারে, 

স্পর্শ মাত্র নিদ্রে! তুমি দূর কর তারে। 

বল নিদ্রে! পরের এমন উপকার, 

করিবারে কে করিল স্থজন তোমার £ 

কাহার আদেশে তুমি প্রতি-রজনীতে, 

কর পর-উপকার এসে অবনীতে ? 

ধন্ত -ধন্ত ধন্য তিনি ধন্ত দয়! তার, 

এ জগতে তেমন দক্লাল নাই আর । 

অরে মন ! কৃতজ্ঞতা কুসুমের হারে, 

কর রে কর রে সদ অঙ্চনা তাহারে । 

, ক্কঞ্চচন্দ্র মজুমদার: 



গার্বিবিত বাজার প্রতি ॥ 

তো ববাজন্! গর্ব পরিহর £ 
সমর মর পুর্ব ভূপগণ-কাহিনী ! 

তব দধপ নব্েরেেশ কত 

শ্যসিত সাগ্রাশ্গরা-ধরঃ 

সম্পদ-মদ-নভ্ভতাক 
ভাবি তৃণতুল্য অখিল বিশ্বপুত্র 

সে সবস্ভপ কোপা? 
কই বা ০৫স পদ-সদ-নন্ততা € 

দে ক্রোধ রাগ-লঞ্জিত 
লুলাচন, যাহা ববিত অস্ি-কণা 

দশ্বন অধীন জন শ্রত্তি 

0 আত্তনাদ শ্রবণ বধির 

শ্রুতি ৪ €স কর্কশভাবিনা 
কোমল বসন 5 পব্রপীড়নোদ্যত 

০স কন্দবুগল কাথা হে? 
ম্বত্িকাক্স ইদানীং পরিণত | 
€কোন চিহ্ু-_ষথ! সলিলে 

লুপ্ত মেঘ-বিশ্ব নাহি ভবমগুলে ! 
এই €ষ মম পদ-বেণু, 
ছিলস্তর্ণি-শির-অংশ এক দিন ॥ 



ধন জন যৌবন সম্পদ 
রাজ্য প্রভূত্ব জীবন বিশ্বসম | 

এ অনিত্য ভবমগুলে, 

কিছু নিত্য নহে, কিছু নিত্য নহে । 

অন্ত করপলব হইতে 

তব-করযুগলাগত, এ ব্বাজ্য ? পুনঃ 

কিছুকাল পরে নিশ্চয় 

হবে অন্দীয় হুস্তগাষী ! 

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 

কে বলিতে পারে £ 

মান্থষের অনৃষ্টের বিবম দুর্গমে 
প্রবেশিক্ণ। অনায়ামে কে বলিতে পারে 

বিপদ ভুজঙ্গ প্রায়, গরলমণ্ডিত কায় 

গরজিয়া আসিন্তেছে হায় 1 অভাগারে 

দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে £ 



কে বলিতে পারে ? ৫ 

২ 

কিংবা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-হ্থন্দরী, 
সাঁজিয়া মোহিনী সাজে, ফুলমাল! করে, 

আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনকমুকুট শিরে 

বরিতে আদরে, বরে যথা স্বরম্বরে 

সলাজে কুস্গমহারে নারী কুলেশ্বরী । 
তত 

কে বালিতে পারে এই জীবন-সাগরে, 

কখন উঠিবে ঝড় ভীম ছুবিবার ; 

বিপদনীলোর্ষিকুল, কাপাইয়ে উপকূল? 
উঠিবে গগনপথে, ভেদি পারাবার ; 
মগনিবে দেহতরি জলধি-অস্তরে ? 

গু এ 

অথবা কখন পুর্ণ সৌভাগ্যের শশী 
বিরাজিবে উজ্জ্বলির! জলধি হৃদয়, 

চক্দের কিরণতলে, হ[সিবে তরঙ্গদলে, 

চুষ্ষিয়া শতেক চক্র সুখসুধাময়, 

বিনাশিবে ভ্রঃখতম হাদয়েতে পশি ? 

৫ 

পাঠক ।-- 

আজি তুমি অবনীর রাজরাজেশ্বর, 

আসীন হীরকময় ব্বর্ণ সিংহাসনে, 

ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্ত অভাব সনে, 
ঘর 



রিট কবিগাথা । 

হবেনা সাক্ষাৎ তব এ মর জীবনে, 

"্প্রেণয়, বিষয়, সথে প্রছুল্ অস্তর ! 
ঙ্ভ 

জানিলাম মুঢ় তুমি আমার মতন 

কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে ? সম্পদে, সংসারে 
? 

এই শ্তপাকার প্রাপ্স, একটা তরঙ-ঘায়, 

কোথায় হইবে লয় কে বলিভে পারে ? 

রাজার ভবন হবে বিজন কানন ।. 
রদ 

কিংবা! যদি নিরাশ্রর, দীন অসহায়, 

কেন কীাদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনীরে ? 

এই চিস্তা-বিষধরী, এই ছুঃখ-বিভাঁবরী, 

কত দিন রবে আব, পৌহাঁবে অচিরে ; 

দিবেন নুদ্দিন, যিনি দিলেন আমায় । 

নবীনচন্দ্র সেন । 



নিচ্ষল সি নহে বিধাতার | 

আমি ক্ষুদ্র নর ; আমার জীনন 

কি ফল শুনিয়া বল £ অনস্ত সংসারে, 

অসংখ্যঞকুকজ্মমাবে একটা কুস্ম, 

-ক্ষু্রাদপি ক্ষুদ্র _শোভা-_-০ৌরভবিভীন্, 
কোথায় সে অবণোর নিভৃত কোণায়, 

ফুটিরা ঝরিছে ভায় ! অনন্ত নক্ষত্র, 

খচিত অনন্ত ওই গগনেবর তলে, 

অস্হখ্য জোঁনাকিমাঝে একটী জোনাকি 

€কাথায় যে প্রাস্তরের নিভৃত আধালে 

জ্বলিঝ1 নিবিছে হায় ! অনস্ত জগতে 

সংখ্যাতীত পরমাণু, কোথা যে একটা 
ক্ষুদ্রতম পরমাণু বহিক্ষাছে পড়ি 

অনন্ত সিক্ুর গন্ডে ? অন্ত সাগরে 

অসংখ্য তরঙ্গমাঝে কোথাক্ন নীরবে 

ক্ষুদ্র জলবিম্ব এক পিঙ্ধু হিলোডনে 

ফ্ষুটিয়! সিশিছে হায় ; তাহার জীবন 

কে জানিতে চাছে বল £? তথাপি তাহারা 

এই জ্ঞানাতীত, এই বিন্মক়-পুরিত, 

অন্স্ত কির্শখের অংশ । অহোকি রহুস্ত ! 

এই ম্ৃহা-স্থষ্টি-যন্ত্রে তাহারাও হাঁক ! 



৮ নিক্ষল স্যষ্টি নহে বিধাতার 

কোন গুড় কার্য ধরব করিছে সাধিত 

অচিস্ত্য ; নিম্ষল স্থষ্টি নহে বিধাতার । 

আমি ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র মানব হইতে 
হতেছে তেমতি কোন কাধ্যের সাধন 

নহে যাহ] মম ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধীন । 
ভাবি যবে এইরূপ, ভাবি বে মনে, 

যেই মহারক্ষভুমে সৌরজগতের, 
হতেছে অনস্তবাপী মহ! অভিনস্্ , 

অনস্ত কালের তরে, আমিও থাক 

করিতেছি বরূপাস্তত্রে কত অভিনস্ত 

অনন্ত কালের ভরে, আম্ম-গরবিমায় 

ভরে এ হৃদয়,-_---তখন আমায় 

পতঙ্গ বলির! আর নাহি হয় জ্ঞান । 

তখন--অনস্ত এ অভিনন্স স্থানে 

অনন্থ এ অভিনয়ে, আমিও অনস্ত 

অভিনেতা । এস তবে মধ্যম জীবনে 

ঈাড়াইয়া স্থির ভাবে দেখি, 

পশ্চাৎ্ ফিরিয়া মুখ - দেখি ভবিষ্যৎ 

জটবনের ছান্নাহুৃত জীবনদর্পণে । 
দেখি ভাহে জীবনের কর্তব্যের রেখা! 

পড়িক়্াছে কোন্রূপ ১ জীবন-তরণী 

সেই রেখা অনুসারে দিব ভাবাইক্ব । 
ঝটিক1-তাড়িত বেই অরণ্য-জর্মব, 
বিশাল ভূধর মাল! হইয়াছে পাব্র, 



গভীর নিশীথে । ৩৯ 

দেখিয়া হৃদয়ে পাঁইব শকতি । 
দেখিরাছি মেঘভাঙ্গ জ্যোত্স্ার মত। 

যেই সুখ স্নেহ মুখ নিশ্মল শীতল, 
করিবেক ভবিষ্যৎ আশার পুরিত । 

এস তবে---াদাখিব লিখিয়। 

প্রশন্ত হৃদয়ে তব» 

ম্ম ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস,__ 
শত্রুনু অবথা। নিন্দা, সুর্খতা দিত্রের, 

সত্যের বিমলালোকে হইবে বিনাশ । 
নবানচন্দ্র সেন । 

[ভার নিশীথে। 

কি ঘোর গভীর নিশি! আবধার-সাগরে 

মগ্র ধর! ; চারিপিকৃ এসনি স্থির, 

অগাধ জল্ধি-তলে--শৈবাল-কুহরে 
কীটাণু নিবসে যথা» আম ০সইব্প 

অশধার-সাঁগরগর্তে--আপন কুটান্ে 

ডুবে আছি $--পরিজন সকলে নিদ্রিত ! 

কি ঘোর ঠিশুক দিক ! নিরাশ অকাশে, 

অদৃষ্ঠ প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে 



কবিগাথা | 
রঃ 

ফুকারিছে-_-স। সা করে ঃ বিশ্ব চমকিত ! 

কে আমি? পড়িয়ে এই জলধির তলে 

মভয়ে জিজ্ঞাস1 করি--কে আমি রজনি 

ভূতধাত্রি ! গিরি, নদী, গ্রাম, জনপদ, 
তক্ুলতা, জীবজন্ত, কোটি কোটি লয়ে 

ফিরিতেছ আগে শুনি-€কে ভুমি 2 ধরণি ! 
এ বিশ্বে ত বেধু তুমি! -তবে আমি কোথা ৷ 

কজনে ! ভারতি ! স্মতি !-মোর শ্রিয় ধন ! 

তোমরা কি ?-করি আমি কার অহঙ্কার ! 

আমি কই ?-_ এই ধিশ্বে যাই বে মিলায়ে ! 

বিশ্বদেব ! তুনি তবে কিন্ধপ অদ্ভুত ! 

কি জানি ? কীটাণু হরে রেণুকণ। মাঝে 

পড়ে আছি আমি দেব, কি আর বণিব 

তব কথা ! কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র তার", 

কোটি পৃর্থী, কোটি জীব, স্তব্ধ যার ভয়ে, 

সেই তুমি ! আমি কীট কি আর বর্ণিব 

কিব! বুঝি! একে মুর্খ, তাহে অহস্কত, 
তব তত্ব তত্বাতীত ! কি আর বর্ণিব ! 

বাধিয়। বুদ্ধির সেতু ভাবি আগুলিৰ 

অনন্ত স্বরূপ তব ? তুমি পদাঘাতে 

ভাঙ্গি সেতু, শত দ্বারে যবে এই হৃদে 

এসে পড় ডুবে যাই, বলি---হে অপার 
অনস্ত কি, তুমি জান; আফি ক্ষুত্র কীট, 

আমি ক্ষুদ্র কীট প্রভু! কি তার বুঝিব ? 



গভীর নিণীথে ৪১ 

হর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সহজ দৃষিতে 
দেখি বে, দেখি বিশ্বদেব ! প্রাণবূপে 
বিরাদ্সিত ; প্রাণরূপী অস্তর বাহিরে ! 

প্রাণরূপে বিরাঞজ্িত সবিত্ত-সগুলে, 

গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, হ্যলোকে, ভুলোকে £ 

আমি মুড শযষে জ্তবন্ধ আমি লীচ-মত্তি 

ভয্ে স্ত্ধু ; "আমি দেব! আপনা নেহারি 

জয়েনম্তন্ধ ১ ক্ষুদ্র নর, অধম নিকুষ্ট, 

ক্ষদ্রাশয়, ক্ষুদ্রম্পৃহ, আদি কি বর্ণিব 

প্রাণকপী ভগবান্ ! তোমার স্বরূপ £ 

এই যে আধার ইহ! তব স্েহ-ছায়া, 

ঢেকেভ আমারে, যথা মাতা বিহ্গিনী 

আপন শাবকে ঢাঁকে ; চেকেছ 'আমালে 

প্রাণবাদে-_-ভবে আমি লুকাই ন্ছননি ! 

লুকাই ভোমার ক্রোড়ে ৮ জগতের দ্বণঃ, 
লোকের বিদ্বেষ, নিন্বী, আর কি ধরিভে 

পারে মোরে ? চেয়ে দেখ দেখ ধরাবাপী। 

জননীর ক্রোডনীড়ে লুক্কাল সন্তান । 

শিবনাথ ভষ্টাচাধ্য 



জয়ন্ত ও রুদ্রুপীড়ের যুদ্ধ । 
রুদ্রপীড়ে কিছুক্ষণ, 
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ, 

কহে, “হে দানবপুজ্র, বতদিন পরে, 

আবার সমর-রঙ্গে, 

হট টহল তৰ সঙ্গে” 

বন মিবকাঁননে আজ ধবনা-উপলে ॥ 

ছিল বে দুঃখিত মন্ 

না পরশি প্রহরণ, 

দানব-সংহৃতি বরণে ক্রীড়ন অন্ডাবে, 

০ভানার সহিত ভিটে, 
আজি সেই ছুহখ মেটে, 

চির্ন্ষোভ জ্রন্তের আক্ডি দে জুডাবে ॥ 
যুঝ্মিতে না লক চিতে, 

০ক আর জানে বঝিতে, 

পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পুলে আশ ! 

হুস্তী বদি দন্ত-বলে 

গিত্রি অঙ্গ নাহি দলে, 

অন্থ তবে সে ভার সামধ্য প্রকাশ ! 

ক্রবুন্দে বড় লাজ 
গত যুদ্ধে দিল, জজ 

সে আক্ষেপে মনোসাধে পুণীহুতি দিব 



জয়ন্ত ও রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ। ৪৩ 

, বাসব-নন্দন-বল, 

সবের রণ-কৌশল, 
ভূলিলা, দানব-স্থত, পুনঃ চেতাইব ॥ 

রুদ্রপীড় তব সনে, 

সুখ বটে যুঝি বূণে, 

বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর ; 

মূনে তাই দ্বণা বাসি, 
* সমরে তোমারে নাশি, 

সে সুখ এখন আর পাবে না অস্তর ॥ 

এ সব মশক-বুন্দে, 

কি আর হইবে নিন্দে, 

শালতরু পা(ভ)লে ছিন্ন কে করে কদলি 

তোমার সমর সাধ, 

আমার চিত্তের সাধ, 

ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পুরাব সকলি ॥” 

কুদ্রপীড় ক্রোধে দে, 

বাসব-নন্দনে কহে, 

“তুই কি জানিবি বল সমরের প্রথা ? 
বীরের উচিত ধন্ম, 

বীরের উচিত কম্ম, 

বৃত্রের নন্দনে কন্তু না হবে অন্যথা ॥ 

সংগ্রামে জিনেছি স্ব, 
সমন্ঠঅমব-বর্গ 

এখন সে অভি তুচ্ছ দানবের দাস ও 



8৪ কবিগাঁথ। 

ইন্দ্রের নিত যেই, 

দাঁসের বনিতা সেই, 

উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভূপত্রী পাশ ॥ 

কি যুদ্ধ আমায় দিবি, 

যুদ্ধ কি তা কি জানিবি, 

জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ £ 

জানে সে অনরগণ, 

অনুরের কিবা রণ, 

আছিল পাতালে পশ্ড়ে হারাবে সন্ত ॥ 

লজ্জা নাহি চিতে আসে, 

নিন্দা কর হেন ভাষে 

যে জন ভ্রেলোকাজ্রী ত্রের কুমার ? 
হারায়েছি শত বার, 

ভাপাইব আর বার, 

তুই সে নিলজ্জ বড় ছু ইবি আবার 
সেই দীপ্ত হুতাশন ? 

ভয়ে বার অদশন 

হয়েছিলি এতকাল, হুতাশে কোথায় ! 

ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ, 
বল. যুদ্ধে সম্ভাষণ 

সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?” 

“বুথ বাকো কাল যায়, 

সকলে একত্রে আস্ত” 

কহিল জরস্ত;। “যুদ্ধ দেখরে দানব । 



জয়ন্ত ও কুদ্রপীড়ের যুদ্ধ । ৪৫ 

ধর অন্ত শত যোধ, 

"এখনি পাইবে বোধ, 

বাসবনন্দন তুল্য বিজস্বী বাঁসব।” 

বলি কৈল! সিংহনাদ, 

দেত্যের শঙ্খের হবাদ, 
অরণ্য আলোড়ি শুন্য কিল বিদার। 

শতবোদ্া একিবান, 

, কোঁদণ্ডে দিল টক্কানঃ 

মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার ॥ 

অন্ত শব্ধ সব স্তব্ধ, 

দেবদৈতো্ো যুদ্ধারব্ধ, 

কেবল ভঙ্কারধ্বনি বাণের গজ্জন 

আন্দোলিত হয় স্যষ্টি, 

হ্রাস্থরে শরবুষতি, 

শৈলেতে শৈলেতে যেন দদ1 সংঘর্ষণ। 

ভ্রঘণ, মুষল, শল্য, 

প্রাক্ষেড়ন, চক্র, ভল, 

দেত্যের নিক্গিপ্ত অস্ত্র বিষে করকা!। 

জয়ন্তের শরবাশি, 

চমকে তমসা নাশি, 

অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা ॥ 

কেশরী শার্দ.ল দল, 

শুলিয়! সে কোলাহল, 

ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্বত-গহ্বরূ | 
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টিটি 

বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা, 

ত্রাসেতে ছাঁড়িয়! শাখ। 

খসিয়া খসিয়! পড়ে ধরলী উপর ॥ 

ধূলিতে ধূলিতে ছন্গ, 

অভেদ নিশি মধ্যাহ, 

উদগীরিল বিশ্বস্তর1 গর্তস্থ অনল। 

অন্গুর জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত 

শেল, শূল, শর দীপ্ত. 
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভস্তল ॥ 

ধরাতল টল টল, 

নদীকুল কল কল, 

ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন 

ঘুরিতে লাগিল শুন্য, 

শৈেলকুল হৈল ক্ষ, 

চর্ণ চূর্ণ হয়ে দিগৃিগন্তে পতন। 

হেন যুদ্ধ দেবাস্থুর
ে, 

হয় অদ্ধ দিন পুরে, 

তথন জয়স্ত, করতলে দীপ্ত-অসি, 

ছুটে যেন নভম্বত, 

কিংব। ক্ষিপ্ত গ্রাহবৎ্, 
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মগুলী ঝলসি ॥ 

যথা ০স অতলবাপী, 

তিমি তুলি 
জলরযুশি, 

সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার, 



জয়ন্ত ও রুত্রপীড়ের যুদ্ধ। ৪৭ 

যবে যাদহপঁতি জলে, 

 ভ্রমে ভীম্ ক্রীড়াচ্ছলে, 
উত্ত,ঙ্গ পর্বতপ্রায় দেহের প্রসার ; 

ত্রেণশ যুড়ি শুষি বারি, 

আবার ফেলে উগারি, 

দুর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিখাস ; 

নাসিকায় উৎক্ষেপণ, 

» অন্বুরাশি অনুক্ষণ, 

অস্থির অন্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস ॥ 

কিংবা গিরিশৃঙ্গ রাজি, 

মধ্ো যথা তেজে সাজি, 

ক্ষণ প্রভা খেলে বক্সে করি ঘের ঘট, 

খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি, 

শিখর শিখর লজ্বি, 

শলে শৈলে আঘাতিয়। স্কুল তীক্ষ ছটা ; 

নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ, 

দগ্ধ গিরি-চুড়া অঙ্গ, 

অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর বাব ; 

বেগে দীপু গিবিকায, 

বিছ্যৎ্ৎ আবার ধায়, 

ছড়ায়ে জলস্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব || 

জয়স্ত তেমতি বলে 

দানধ-যোদ্ধায় দলে, 

কুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্ণে ভীম দাপে। 
ও 
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পুর্ণ দেবদিনমান, 

অন্তাচলে ্্য্য যান, " 

বিস্মিত দানবগণ জয়স্ত-প্রতাপে ॥ 

তখন বুত্রতনয়, 

জয়ন্তে সম্ভাঁষি কয়, 

“ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহুরি । 

স্ছর্য্য হের অস্তগত, ৭ 

যুদ্ধ কৈলখ অবিরত, 

বিশ্রাম করহ এবে আইল শর্বরী ॥ 

প্রভাতে আবার শুন, 

সমরে পশিব পুনঃ, 

না ধরিব প্রহ্রণ থাকিতে রজনী । 

বীর-বাক্য সুনিশ্চয়, 

ঘুদ্ধে তব পরাজয়, 

নহে যে অববি, শচা থাকিবে অবনী 11”, 

জয়স্ত কহিল। ভাব, 

“যথা তব অভিলাব, 

আমার ন।? হৈল শ্রাস্তি, শ্রান্তি যদি তব, 

কর গে বিশ্রাম-লাভ, 

আমার সমান ভাব, 

দিবস বজনী মম তুল্য অনুভব ॥ 
ধর অস্ত্র নাহি ধর, 

এ রজনী, দৈজবের, 

আমার সমর€বেশ থাকিবে এমনি, 



চৈতন্ভের সন্যাস। ৪৯ 
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যথন বাসন! হয়, 

' শুন হে বুত্র-তনয়, 

সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী ॥ 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

র সন্যাস। 

চৈতন্যের জীবনচরিতে দেখ! যায় যে, নবদ্বীপবাঁসী জগন্নাথ 
নিশ্রের ছুই পুক্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বপ্নীপ ও কনিষ্ঠের নাম 

চৈতন্ত। বিশ্বরূপ পৃর্ধেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সংসার পরিত্যাগ 
কঙ্রেন। তদবধি পাচ্ছে চৈতন্ও তাহর জ্যেষ্ঠের পদবীর অনু 

সরণ করেন, এই আশঙ্কায় পুত্রবসলা শচী সর্বদাই উত্কন্ঠিতা 
থাকিতেন। ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নামে একজন সন্্যাসী 

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন, চৈতন্ত গোপনে তাহার নিকট সন্গ্যাস 

মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক হরিনাম প্রচ 

রার্থে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। শচী আদর করিয়া চৈতন্তকে 

নিমাই বলিয়া! ডাকিতেন। 

আজ শচী মাতা! কেন চমকিলে 

ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া! বিলে ? 
লুন্ঠিত অঞ্চলে » নিমু নিমু বলে 

স্বার খুলি মাতা কেন বাছিরিলে ? 

এনা 



কবিগাথা । 

বউম। ! বউমা 1 

উঠ অভাগিনি ! 

প্রাণের নিমাই 

বুঝি বা পালাল, 

তাই বটে হায়? 

রয়েছে নিদ্রিত 

“শূন্য পড়ি ঘর 

গেছে গেছে” ককে 

সেকি ৰল বউ? 

হা মোর নিমাই 
পাঁগলিনী প্রায়» 
নাম ধরে কত 

ডাকেন জনন 

প্রতিপ্বনি বলে 

ডাকিছেন যত 

উথলিয়া উঠে ! 

গভীর নিশীথে 

সেই প্রতিধ্বনি 

ভাবেন জননী 

ডাকেন উৎসাহে 

নিমাই ! নিমাই ? 

পাঁগলিনী হলে 

কাদ মা জননি ! 

আধারে লুকে 

ঘুমায়ো না আর। 

দেখ একবার 2 

বুঝি ঘরে নাই, 

করি অন্ধকার ! 

বধূ একাকিনী 

সরলা কামিনী « 

কো) প্রাণেশ্বর 
উঠে বিনোদিনী 

ওম সেকি কথ? 

পলাইল কোথা ! 

দ্বারে গিয়া হায় ? 

ডাকিলেন মাতা । 

নিমাই 1 নিমাই ) 

নাই নাই নাই ; 

শোক-সিন্ধু তত 

কোথারে নিমাই ? 

দূর গ্রামাস্তারে, 

যাই যাই করে, 
আসে গুণমণি 

হরিষ অন্তরে, 

হ! মাতা সরলে ? 

সকলেই ছলে ॥ 

সব গুণ-মণি 

ই" গেল চলে € 
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ওই গেল চলে 
জাননা ত" মাত 

উন্নত আকাশে 
আপনার বেগে 

প্রবল আগুন 

আর তারে হেথা 

তাই মহাবেগে 

পাপী জগতের 

ধরেছ জঠরে 
পার কি রাখিতে 

যে কাব সাধিতে 

নিলেন ঈশ্বর 

নদীয়াতে ছিল 

আদি সে হইল 

জগতের তরে 

বুঝিলে না মাত 

শচী মাতা কাদে 

বিঝুপ্রিক্স। দ্বারে 

দীড়ারে ললনা, 

বিন্দু বিন্দু অশ্র 

কেদনা লেখনি ! 

নেহময়া মার 

কাটা ছাগী মত 

করিছেন মাত 

পাগলের প্রায় ; 

কে তারে লয়ে যাস্ক 

খধুপ প্রকাশে 
সেকি সেথা বায়? 

জ্বলিছে ভিতরে, 

কেবা রাখে ধরে ? 

যার অন্তরাগে 

পরিত্রাণ তরে ! 

তাই বলে তারে, 
আপন আগারে ? 

আস! অবনীতে 

সে কাবে ভাহারে। 

তোমার নিম।ই, 

পাপীদের ভাই, 

সেবে প্রাণ ধরে, 

কাদিতেছ ন্তাই । 

ঘর ফেটে বায়, 

পুতলীর প্রায়, 

ব্যি্-ব্দন। 

পূড়িভেছে পায় । 

কররে বণনা, 

যে ঘোর যাতন? | 

ধড় ফড় ক 

হারারে চেতনা । 



বধূ নিজমুখ 

আর হস্তে ঠেলে 

শোকের সাগরে 

উঠ প্রতিবাসী ! 

কেদনা লেখনি ! 

লেকে ত বলিবে 

তুমি কি জানিবে 

অমি ত জানিন? 

রজনী পোহাল 

শচীর ক্রন্দন 

উঠি প্রতিবাসী 
কি হইল বলি 
ঘরে আসি দেখে 

সে প্রসন্ন সুখ 

শিরে কর দিয়ে, 

হায় কি হইল! 
এ দ্বিকেতে গোর! 

কেশব ভারতী 

হি গুণ গান 

প্রেমের সাগর 

নিশিতে ডাকিলে 

নিজ মনে গোরা 

পাপীর ক্রন্দন 

ক্যার বার ভাবে 

কবিগাথা। 

মুছিছে অঞ্চলে, 
মাগের মাগো কলে, 

ছুটি নারী মরে । 

উঠগো সকলে । 

পেও নারে ভয়, 

নিমাই নির্দয়, 
তুমি কি বুঝিবে 

কিসে কি যেহয়! 

দিক্ প্রকাশিল ॥ 

গগনে উঠিল ঃ 

ত্বরা করি আসি 

দ্ধারেতে ডাকিল । 

সে ঘর আধার 

সেখা নাহি আর! 

পড়িল বসিয়ে 

মুখেতে সবার । 

নিজ বেগে ধায়, 

আছেন বথায় । 

করি পথে যান, 

উথলিয্। বায় 

লোকে ধায় ঘথা, 

চলিয়াছে তথা ও 

করিছে শ্রবণ 
জননীর কথা । 
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বলেন সঘনে 

রছিল জননী 

আমি দ্বারে দ্বারে 

এদেছে জীবন 

নির্দল প্রকৃতি 

ঘরে আছে জায় 

তারে দয় করি, 

করে। কুরে! নাথ 

প্রি নবদ্বীপ! 

ছেড়ে যাই আমি 
হুরি সংকীর্তনে 

জুড়ায়েছি আমি 

প্রির হরি নাম, 

হ্বারে দ্বারে যাব 

নিজে পায়ে ধরি 

হন্লিনামে পাপী 

এত বলি গোর! 

নদেপুরী শোকে. 

কারে কি যেকর 

দেখে শুনে কবি 

€তগ্ভের সন্্যাস &€৩ 
স্পস্ট শপ পি পপ ও ক স্পা 

কোথা দয়াময় ! 

করো যাহা হয় ॥ 

খুষিব তোমারে 

যত কাল রয়। 

সরল? যুবতী 

পতিনতা সভী, 

তবে দেখে! হবি ! 

তাহার সদগতি । 

প্রিয় ভাগীরখি ? 

দেও অন্রমতি 1 

তোমা ভুই জনে 
যেমন শকতি । 

ঘুষিব বিদেশে, 
ভিখারীর বেশে, 

ভজাইব হরি, 

ঘুচাইবে ক্রেশে | 
নদে ছাড়ি যার ৭ 

করে হায় হায় ! 
জান হে ঈশ্বর 

হুতবুদ্ধি প্রায় । 

শিবনাণ ভট্টাচার্ষত 



জীবন-সঙ্গীত | 

খলে। না কাতর স্বরে, বুথা জন্ম এ সংসারে, 

এ জীবন নিশার স্বপন, 

দারা পুক্র পরিবার তুমি কার কে তোমাৰ 

ব্লে জীব করো না ক্রন্দন,। 

মান্বজনম সার এমন পাবে নামার 

বাহাদ্ৃশ্তে ভূলো না রেমন। 

ক্ষর বত্র ছবে জঙ়্ জীবাক্স।! অনিত্য নয় 

অঙে জীব কর আকিঞ্চন। 

কারে! ন। সুখের আশ, প'রো ন। ছঃখের কাস 

জীবনের উদ্দেশ তা নয় ॥ | 

সংসারে সংসারী লাজ কর নিত্য নিজ কাধ 

ভবের উন্নতি যাতে হয়। 

দিন যায় ক্ষণ যার, সময় কাভারে। নয় 

বেগে ধার নাহি রহে স্থির ঃ 

সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল 

আযুঃ যেন শৈবালের নীর। 
ংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে 

ভয়ে ভীত হয়ো না মানব 5 

ধর যুদ্ধ বীর্ধাবান্ * যায় যাবে যাক্ প্রাণ 

মহিমাই জগতে ভুল ভ। 



জীবন-সঙ্গীত। €€ 
টা 7 ডি 

মনোহর মুদ্তি হেরে অহে জীব অন্ধকারে 
ভবিষ্যতে ক'রো৷ না নির্ভর ; 

অতীত স্থুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে 

চিস্তা ক'রে হয়ো না কাতর । 

সাধিত্তে আপন ব্রত স্বীক্স কার্য্যে হও রত 

এক মনে ডাক ভগবান্ 3 

স্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীন্ডি রবে 

'সময়ের সার বর্তমান । 

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন 

হয়েছেন প্রাতঃম্মরণীর ; 

সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধবজ! ধ'রে 

আমরাও হবে৷ বরণীয়। 

,সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অক্ষিত ক'রে 

আমরাও হব হে অমর ; 

সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্ত কোন জন পত্রে 

যশোদ্বধারে আঁমিবে সত্বর । 

করো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন 

ংসারসমরাঙ্গন-মাঝে ) 

সন্ধল্ল করেছ যাহা, সাধন করহ তাহ! 

রত হয়ে নিজ নিজ কাজে । 

হেমচন্ছ্র বন্দ্যোপাধ্যাক় ৷ 



ডেকে আন্। 

পথ ভূলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে, 

ঈীড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নত শিরে ; 
সন্মথে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আখি, 

কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তারে আন্ ডাকি । 

ফিরাস্নে সুখ আজ নীরব ধিক্কার করি, 

আজি আন্ মেহ-সুধা লোচন বচন ভরি । 

অতীতে বরবি ঘ্বণ! কিবা আর হবে ফল % 

আধার ভবিষ্য ভাবি, হাত ধরে লয়ে চল্। 

নেহের অভাবে পাঁছে এই লজ্জানত প্রাণ 

সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে-_-আন্ ওরে ডেকে আন্! 

আপিক়াছে ধর] দিতে, শত মেহ-বাভ-পাশে 

বেধে ফেল্ ; আজ গেলে আর যদি না ই আসে । 

দ্িনেকের অবহেলা, দিনেকের স্বণাক্রোধ, 

একটী জীবন [তোরা হারাবি জীবন শোধ । 

তোরা কি জীবন দিবি ? উপেক্ষা যে বিষবাণ, 

ছঃখ-ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্, ওরে ডেকে আন্। 

« কামিনী সেন । 



 চাহিবে না ফিরে ? 
পথে দেখে, ঘ্বণাভরে, কত কেহ গেল সরে", 

উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে ; 

কেহ বা নিকটে আসি, বরধি গঞ্জনারাশি 

ব্যথিতেরে ব্যথা দিয় যার শেষে ফেলে, 

পতিত মানব তরে নাহি কিগো এসংসারে 

একটা ব্যথিত প্রাঁণ, ছুটী অশ্রপার, 
পথে পড়ে” অলহায়, পদে ভারে দলে” যায 

হুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ? 

সতা, দোষে আপনার চরণ স্মবলিত তার 

ভাই তোমাদের পদ উঠিবে ওশিবে £ 

তাই তার আত্তরবে সকলে ববির হবে, 

যে যাহার চলে' বাবে-চাহিবে ন। ফিরে ? 

বণ্তিকা লইয় হানতে, চলেছিল এক সাথে, 

পথে নিবে গেল আলো, পড়িয়াছে তাই ; 

তোমর। কি দয়! করে”, তুলিবে না হাত ধরে, 

অদ্ধদগড তার লাগি থামিবে না, তাহ ? 



শে আপস ১ নট 

ধা” কবিগাথা। 
এপ তা. কটি আল পচ আজ এ চি -য্ বার পর তম 

তোমাদের বাতি দিয়?, প্রদীপ জালিয়। নিয়া, 

তোমাদেরি হাত ধরি” হোক্ অগ্রসর ; 

পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদ্দি যাও তারে, 

আধার রজনী তার রবে নিরন্তর । 

কামিনী সেন। 

সখ । 

নাই কিরে সুখ ? নাই কিরে সুখ ?_- 
এ ধর! কি শুধু বিষাদময় ? 

বাতনে জলিয় কাদিয়া মরিতে 

কেবলি কি নর জনম লয় ?_ 

কানাতেই শুধু বিশ্বরচক্লিতা 
স্জেন কি নরে এমন করে" ? 

মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে 
মানব জীবন অবনী'পরে ? 

বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে,_ 
না,--না,--না,মানবের তবে 

আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুথ উচ্চতর, 

ন। শ্জিলা বিধি-কাদাতে নরে । 



সুখ । 4৯ 

কাব্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়।, 

সমর১অঙগন-সংসার এই», 

যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ; 

যে.জিনিবে স্থখ লভিবে সেই। 

পরের কারণে স্বার্থে দিরা বলি 

এ জীবন মন সকলি দাও, 

তাঁর মত স্থুথ কোথাও কি আছে ? 
আপনার কথা ভুলিয়া! যাও । 

পরের কারণে মরণেও সুখ ; 

নখ নখ কন কেদনা আর, 

যতই কাদিবে, যতই ভাবিবে, 
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার॥ 

গেছে যাকৃ ভেঙ্গে সুখের স্বপন 

স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে, 

গেছে ষাক্ নিবে আলেয়ার আলো 

গৃহে এস আর ঘুরন। পাকে । 

যাতনা! যাতন। কিসেরি যাতন। ? 

বিষাদ এতই কিসেরি তরে ? 

ঘদ্দিই রা থাকে, যখন তখন 
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে ? 

5 



কবিগাথা । 

লুকান বিষাদ আধার অমায় 

মুদ্ভাতি জিগ্ধ তারার মত, 
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে 

ঢালে সুমধুর আলোক কত। 

লুকান বিষাদ মানব-হৃদয়ে 

গম্ভীর নৈথীথ শাস্তির প্রায়, 

ছরাশার ভেরী নৈরাশ চীৎকার, 
আকাকঙ্ষার রব ভাঙ্গে ন তায়। 

বিষাদ- বিষাদ বিষাদ বলিয়ে 

কেনই কাদিবে জীবন ভরে ? 
মানবের মন এত কি অসার ? 

এতই সহজে নুইয়া পড়ে ? 

সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে 

পারন! মুছিতে নয়ন-ধার ? 

পরহিত-ত্রতে পার ন! রাখিতে 

চাঁপিয়৷ আপন বিষাঁদভার ? 

আপনারে লঙ্বে বিত্রত রুহিতে 

আসে নাই কেহ অবনী"পরে, 

লকলের তরে সকলে আমরা, 

প্রত্যেকে আমর। পরের তরে । 

কামিনী সেন। 



পুশুরীকের প্রতি শ্বেতকেতু। 

"স্ধতনে সর্ধ বিদ্য! শিখাইনু তোরে, 

অতুল প্রতিভাবলে অতি অন্নকাঁলে 

সকলি শিখিলি ; শরম সার্ক আমার । 

কিন্ত, বৎস, (চরদিন জানিস্ হৃদয়ে, 

অধ্যাপন, অব্যক়ন নহেরে ভুক্ষর + 

ছুক্ষর চার্ত্রে শান্স কলা প্রতিভাত । 

নীতিধন্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন, 

প্রতি কর্মে প্রতি বাক্যে, প্রতি পাদক্ষেপে 

ত্তোম।তে সে সব যেন করে অধ্যরন 

সর্বলোক । অন্যাবধি বিশ্তীর্ণ সংসারে 

ধরি কর্তব্যের পথ চলিবে আপনি 1” 

কামিনী সেন । 

প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ । 

কুধষিলা দাঁনববাল। প্রমীলা! রূপসী! 

“কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ববত-গ্ৃুহ ছাড়ি 

বাহিরার ঘবে নদ্দী সিদ্ধুর উদ্দেশে, 



কবিগাথা । 

কার হেন সাধ্য বে সে রোধে তার গতি? 

দানব-নন্দিনী আমি 9 রক্ষঃ-কুলবধূ $ * 

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, 

আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাখবে £ 
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভূক্গ বলে; 

দেখিব কেমনে মোরে নিবারে বৃমণি 8৮ 

এতেক কহিয়' সতী, গব্গপৃতি গতি; 

রোধাবেশে প্রবেশিল। সুবর্ণমন্দিরে ॥ 

যথা যবে পরস্তপ পার্থ মহারথী, 

যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা! 

নারীদেশে, দেবদত্তশঙ্খনাদে রুষি, 
রণ-রঙ্গে বীরালন1 সাজিল কৌতুকে 7 

উথপদিল চারিদিকে গন্দুভির ধবনি » 

বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি, 

উলঙ্গিয়া অসিরাশি কাশ্ুক টক্কারি, 

আক্ষালি ফলকপুঞ্জ ! ঝকৃ ঝক্ ৰকি 

কাঞ্চন-কর্ুকবিভা উজলিল পুরী ! 

মন্দুরাঁয় হ্েষে অশ্ব, উদ্ধ কর্ণে শুনি 

নুপুরের ঝণঝণ্, কিন্কিণীব্র বোলী, 

ভমরুর রবে যথা নাচে কালফণী । 

বারিমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি, 

গম্ভীর নির্ধোষে ষথা ঘোষে ঘনপতি 

সুরে! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে, 

নিদ্রং ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ১ 



প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ । ৬৩ 

সহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহুলে 

নৃ-মুগুমালিনী নামে উগ্রচণ। ধনী 

সাজা ইয়া শত বাঁজী বিবিধ সাজনে, 
মন্দুর৷ হইতে আনে অলিন্দের কাছে 

আনন্দে । চড়িলা! ঘোড়া এক শত চেডী। 

অশ্বপার্খে কোষে অসি বাজিল ঝণঝণি। 

নাচিল শীর্ষক চূড়া, ভ্বলিল কৌতুকে 
প্রষ্ঠে,মণিময় বেণী তুণীরের সাথে । 

হাতে শুল, কমলে কন্টকময় যথা 
সুণাল। হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে, 

দানবদলনা-পদ্মপদ-বুগ ধরি 

বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি ! 

বাজিল সমব্রবাদ্য £ চমকিল। দিবে 

অমর, পাতালে নাগ, নর নর-লোকে ! 

রোঁষে লাজভয় ত্যঞ্জি সাজে তেজস্িনী 

প্রমীলা । কিরীট-ছট। কবরী উপগ্ধি, 

হায় রে, শোভিল যথা কাদনিনী শিরে 

ইন্দ্রচাপ। লেখা ভালে অঞ্জনের ব্েখা, 

ভৈরবীর ভালে ব্থা নরনরঞ্জিক। 

শশিকল। ! 
ুলোচনা, কটিদেশে যতনে অটিলা। 

বিবিধ রতনমক়্ ন্বর্ণ-সারসনে । 

নিষঙের সঙ্গে পৃষ্ঠে ছলিল ফলক, 

বুবির পার্ধি হেন ধাধিকা। নয়নে ! 



কবিগাথা । 

হেমময় কোষে 

শোভে খরশাণ অসি ? দীর্ঘ শুল করে; 
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নান! আভরণ 7; 

সার্জিল দানব-বালা, হৈমবত্তী বথ। 

নাশিতে মহ্ষাস্্ররে ঘোরতর রণে 

কিন্বা শুস্ত নিশুস্ত, উন্মদ বীরমদে । 

ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে 
অশ্বারূঢ়া চেড়ীরুন্দ। চড়িল! স্ন্দক্লী 

বড়বা নাঁমেতে বামী-বাড়বাগ্রি শিখা ! 

গন্ভীরে অন্বরে যথা নাদে কাদম্ষিনী, 

উচ্চৈঃস্বরে নিতধিনী কহিল। সম্তাষি 

সখীনুন্দে ;-- ণ“লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি, 
অরিন্দম ইন্দ্রজ্জিৎ বন্দীনম এবে। 

কেন মে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা 

প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ! 

যাইব তাহার পাশে ; পশিব নগরে 

বিকট কটক কাটি, জিনি ভুঙজবলে 

ন্ঘুশ্রেষ্ঠে এ প্রভিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম 
নতুবা মরিব রুণে--না থাকে কপালে ! 

দানব-কুলসন্ভব1 আমর! দানবী -- 
দান্বকুলের বিধি বন্িত্তে সমরে, 

ঘিষ শোণিত নদে, নতুবা! ডুবিতে 

নাহি কি বল এ ভুজ নুণাহল? 

চল সবে, ব।থবের হেরি বীরপণ!] ॥ 



যর লঙ্কা প্রবেশ । ৬৫ 
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দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ;_ নাগপাশ দিয়া 

বাধি লব বিভীষণে-_রক্গঃকুলাঙ্গারে ! 

দলিব বিপক্ষ দলে, মাতঙ্গিনী যথ। 

নলবন | তোমরা লো বিছ্যৎআকৃতি, 

বিহ্যতের গতি চল পড়ি অপ্িমাঝে 1৮ 

নাদিল দানববাল। হুহুস্কার রবে, 

যথা বাযুসখা সহ দাবানল গতি 

হুর্বার, চলিল। সতী পতির উদ্দেশে ! 

টলিল কনক লঙ্কা, গঙ্জিল জলি; 

ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে 5? 
কিন্ত নিশ! কালে কবে ধুমপুজ পারে 

আবরিতে অশ্রিশিখ। ? অগ্ধি শিখা ভেজে, 

চলিল! প্রমীলা দেবী বানাবল-দলে ॥ 

কতক্ষণে উতভব্িল। *শ্চিম তারে 

বিধুমুধী । একবারে শত শঙ্গ ধৰি 

ধবনিল।, টক্কারি রোষে শত ভীন ধনু, 

স্্রীবৃন্দ ! কীপিল লঙ্কা ভাতঙ্কে : কীপিল 

মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে নখী ; ভুরঙ্গমে 

সারদিবর ; সিংহাপনে রাজ। , অবরোধে 

কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলারে 3 

বত-গহ্বরে সিংহ ? বন্হস্তী বনে ও 

ডুবিল অতল জলে জলচর যত ! 
* পবন নন্দন হৃনু ভীবণ-দশন, 

রোধে অগ্রসরি শুর গরজি কহিল ১-- 



৬৩ কবিগাথা । 

"কে তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে ? 

জাগে এ ছয়ারে হনূ, যার নাম শুনি 
থরথরি রক্ষোনাথ কাপে সিংহাসনে ! 

আপনি জাগেন প্রভূ রখঘুকুলমণি, 

সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী, 
শত শত বীর আর -ছৃদ্ধর্ষ সমরে । 

কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি, ছুন্মতি ? 

জানি আমি নিশাচর পরম মায়াবী । 

কিন্ত মায়াবল আমি টুটি বাহুবলে $-_ 
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে |” 

বৃমুণ্ড মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !) 

কোদও টক্কারে রোষে কহিল। হুঙ্কারে,__ 

“শীন্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে, 
বর্ধর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী । 

নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে 

ইচ্ছায় । শৃগাল সহ সিঞ্ছা কি বিবাদে £ 

দিন্ু ছাড়ি $ প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসী ! 

কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি, 

ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে, 

রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে ! 

অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ_ প্রমীলা সুন্দরী 

পত্বী তার, বাহুবলে প্রবেশিবে এবে 

লক্কাপুরে, পতিপদ্দ পুজিতে যুবতী ! 

কোন্ ঘোধ সাধ্য, মুড রোধিতে তাহারে !” 



প্রমীলাঁর লঙ্কা প্রবেশ । ৬৭ 

অগ্রনা নন্দন 

€ প্রভঞ্জন শ্বনে যথা ) কহিলা গম্ভীরে + 

*বন্দিসম শিলাবন্ধে বীধিয়া সিদ্ধুরে, 

হে ন্ুন্দরি, প্রভু মম, রবিনুল ববি, 

লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইল! এ পুরে । 

রক্ষোরাঁজ বৈরী তার ; তোমর1 অবলা, 

কহ, কি লাগির! হেথা আইল অকালে £ 

নিয় জদয়ে কহ ? হনুমান আমি 

রথুদাস; দয়াসিন্ধু রঘুকুলনিধি। 

তব সাথে কি বিবাদ তার, স্থলোচনে $ 

কি প্রনাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি + 

কি হেতু আইল। হেথা ? কহ, জানাইব 
তব আবেদন, দেখি, পাঘবের পদে 1” 

উত্তর করিল! সতী,- হায় রে সে বাণী 

ধবনিল হনূর কাণে বীণাবাণী বা, 

মধুমাঁথা !--“বঘুবর পতিটৈরী মম ও 

কিন্ত ত। বলির আমি কভু না বিবাদি 

তার সঙ্গে! পতি মম বীরেক্দ্রকেশরী, 

নিজভুজ-বলে তিনি ভূবনবিজয়ী ঃ 

কি কাজ আমার যুঝি তার রিপু সহ ? 

অবলা, কুলের বাল1, আমর সকলে ঃ 

কিন্ত ভেবে দেখ, বীর, যে বিহ্যুৎ্ছটা 

রূমে আার্খি, মরে নর, তাহার পরশে । 

লও লঙ্গে, শূর, ভুমি অই মোর দূতী?। 



৬৮ কবিগাঁথা!। 

কি যাচ্ঞা। করি আমি রামের সমীপে 

বিবরিয় কবে রাম। ; যাও ত্বর! কৰি ।» 

নৃ-মুণম।লিনী দূতী, নু মুগডমালিনী 
আরুতি, পশিয়া ধনী অরিদলমাঝে, 

নির্ভয়ে চলিল। বথা গরুয্মতী তরি, 

তরঙ্গনিকরে রঙ্গে করি অবহেলা ; 

অকুল সাগরজলে ভাসে একাকিনী । 

আগে অ(ে চলে হনু পথথ দেখাইয়া। | 
হনুসহ উতবিল। দূতী 

শিবিরে । প্রণমি বামা কতাঞ্জলিপুটে, 

(ছত্রিশ রাগিণী বেন মিলি একতানে 1) 

কহিল।,_-“প্রণমি আমি রাঘবের পদে, 

আর যত গুরুজনে ;--নু সুগডমালিনী 

নাম মম ; দৈত্যবাল। প্রমীলা সুন্দরী, 

বীরেন্দরকেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, 

তার দাসী ।” আশীাবিয়।, বীর দাশরথি 

কুধিলা ;--“কি হেতু, দূতি, গতি হেথা ভব ? 

বিশেষিয়া কহ মোরে কি কাজে তুষিব 

তোমার ভত্রিণী শুভে কহ শীঘ্র করি ।» 

উত্তরিল! ভীমরূপী,_“বীরশ্রে্ঠ তুমি, 
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তার সাথে? 

নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী 

স্বণণলঙ্কাপুরে আজি পুজিতে পতিরে। 

বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজভুজবলে + 



প্রমীলার লঙ্কা গ্রবেশ গ৯ 

রক্ষোবধূ মাগে রণ ১ দেহ রণ তারে, 
বীরেন । রমণী শত মোরা 3 যাহে চাহ ঃ 
যুঝিবে সে একাকিনী। ধন্ুর্বাণ ধর, 

ইচ্ছা! যদি, নরবর ; নহে চম্ম অসি, 
কিংবা গদ।, মলযুদ্ধে সদ! মোর রত ! 

যথা রুচি কর, দেব? বিলম্ব ন! সহে। 

তব অন্গুরোধে সতী রোধে সখীদলে, 
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী, 

মাতে যবে ভয়ঙ্করী- হেবি মবগপালে ! 

এতেক কহিয়! রাম] শিরঃ নোয়াইলা, 

প্রফুল্ কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত ) 

বন্দে নোর়াইরা শির মন্দ সমীরণে। 

উত্তরিল! রঘুপতি ;১_-শুন সুকেশিনি 

বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে । 

অৰরি মম নক্ষঃপতি ; তোমরা সকলে 

কুলবালা, কুলবধূ ;ঃ কোন্ অপরাধে 

বৈরিভাব আচগ্নিব তোমাদের সাথে ? 

আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে । 

জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে 

বীরেশখর ; বারপত্ধী, হে সুনে দৃতি, 

তব ভর্তী ; খানাঙ্গনা সখী তার যত। 

কহ তারে শত মুখে বাখাঁনি, ললনে, 

তার পত্িভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণ।-_ 

বিন। বরণে পরিহার মাগি ভার কাছে! 



+গিঞ কবিগাথা 

ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্ত প্রমীলা সুন্দরী ! 
ভিখারী রাঘব, দুতি, বিদ্িত জগতে ; 

বনবাসী, ধনহীন বিধি বিড়ম্বনে 9 
কি প্রসাদ, সুবদনে, (আাঁজে যা! ভোষারে ) 
দিব আজি? নুথে থাক, আশীর্বাদ করি ।” 

এতেক কহির। প্রভ্ কহিল! হনুরে +-- 

“দেহ ছাড়ি পথ, বলি, অতি সাবধানে, 

শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামাদলে।” . 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত । 

সায়ং চিন্তা । 
১ 

স্থশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়ীতে জীবন, . 

ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্বৃতি-সলিলে, 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে, 

রাসনা, জুড়াতে জোতঃ সন্তৃত অনিলে, 
কার্ধ্য-ক্লাস্ত কলেবর, সস্তাপিত মন | 

চিএ 

বুজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি ছন্দরী 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু পরিল তখন, 

নবি অস্তমিত প্রায়, সুবর্থে মগ্ডিতকায়, 

উজলিয়৷ গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ, 

ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদশ্বিব্টর। 



সান্মংচিস্তা- 

রঞ্জিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিনী 
দেখাইছে প্রতিবিশ্ব বিমল দর্পণে ! 

ভাসে তাহে মেঘগণ, কাপে তরু অগণন, 

নাচিছে হিল্োলমাল! মন্দ সমীরণে, 

বহিতেছে গিরিমুল চুষ্বিয়া তটিনী | 
৪ 

মনের আনন্দে গায় বিহ্ঙ্গনিচয় 

সুন্দর স্টামল মাঠে চরে গাভীগণ ; 

নিকুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে, 

গাইছে রাখাল-শিগু মধুর গায়ন,__ 
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয় । 

৫ 

ওই দেখ তরুতলে প্রফুল ছদয়ে 
গাইতেছে উচ্চৈঃশ্বরে না জানে কি গায় ;-- 

লতা পাতা জড় করি, কু ভাঙ্গি পুনঃ গড়ি, 
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়, 

হায় রে শৈশবকাল জুখের সময় । 
৯১ 

চিস্তী কাল ভূজঙ্গিনী করে ন! দংশন 

নিরাশ প্রণপস-ছুঃখে, দহে না জীবন ? 

ছরাঁকাজ্ষ। পারাবার, বিশাল লহুরী তার, 
খেলে না হুদয়ে ? আহা! ! জানে না এখন, 

মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন। 

শ৯ 



ই কবিগাথা। 

হাঁস হাঁস হাঁস শিশু ! নহে দিন দুর, 
সংসার-দাগর-পারে বসিয়ে যখন, 

বিষাদ-তরঙগমাল', গণিতে গণিতে কালা, 

হইবে প্রফুল্ল মুখ $ জানিবে তখন, 
নিম্মল শৈশবক্রীড় সখের স্বপন । 

[এ 

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্মল, 
ছিলাম পরম সুখে স্ুপ্রসন্ন মনে, 

আমার জীবন-কলি, ( দিতে স্থথে জলাঞ্জলি ) 
কে ফুটাস্ল, পোড়াইতে ভীম হুতাশনে £ 
কে স্থখ-সাগরে মম মিশা*ল গরল ? 

৪টি 

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন, 

কেনই বিবেক-শক্তি হ'ল বিকসিত, 
উৎলিতে অভাগার, শোকসিম্ধু অনিবার, 

নিজ হীন অবস্থায় করিতে হুঃখিত, 

কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব স্বপন । 

মবীনচন্দ্র সেন। 



কাল ॥ 

ঘনস্ত, অজেন্স, কালের ভর, 
চলে সব্দা, যেন উন্মত্ত মাতঙ্গ, 
তকোন্ বীর রে নাহি দের ভঙ্ 

ধরণীতলে % 

এক মাত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া, 

শত শত দেশ ফেলে গরাসিয়!, 

সহম্ম ভূধর ফেলে উপাড়িয়া, 

জলধি-জলে, 

যেখানে ভূধর, সেখানে সাগর, 
যেখানে সাগর, সেখানে ভূধব, করিছে হেলে 

যেষন শিশুর! হাসির হালিয়া, 

মাটির পুতলী স্বকরে গড়িয়া, 

বস্নভূষণে সবে সাজা হক্সা, 
ভাঙ্গিয়া ফেলে » 

সেইব্ধপ কাল নিক্তত নিস্বত, 
গ্রড়িছে ভাঙ্গিছে নিমিষেতে কত, 

'আঅবপন মনের আভিরুচি মত 

অআবনইতলে 5 

ষনোচ্চ ভৃখর, গভীর জলখি, 
কাপে থর থর» পুছে নিত্রব্ধিৎ পছযুগলে ই 



৭৪ কবিগাথা 

তৃণ পত্র থ। সাগর-সলিলে, 

োত-রজ্জু ধ'রে ভেসে যায় চ'লেঃ 
নাহি সাধ্য কার যায় প্রতিকূলে 

আপন বলে। 

তেমতি ভূচর খেচরাদি যত, 

কাল শআোত.মাঝে ভাসিছে নিয়ত, 

দাস যথা হয়ে প্রভু-অনুগত, 

সতত চলে ॥ঃ 

যা বলে তা করে যায় যথা যায়, 

এ জীবন ধরে, তাহারি ক্কপাক়, পৃথিবীতলে । 

কে কবে দেখেছে কালের শ্জন, 

কেই বা দেখিবে ইহার নিধন ? 
সহজ বৎসর পুর্বেও যেমন, 

এখন তাই ঃ 

প্রথমে হাসিয়া! দিনেশ যখন, 

গগন প্রাঙ্গণে দিল দরশন, 

'বিছুৎআকৃতি ধাইল কিরণ, 

আধার পাই; 

কৃত আগে তার "মহা শৃন্ত দেশেও 

কালের বিহার,.মহাকাল বেশে, সকল ঠাই। 



কাল ।- ৭ 

সহসা ফখন বিবির আদেশে, 

স্ুধাংশু-কিরণ শোভি নভোদেশে, 

বূজত-ছটায় ধাইল হরষে, 

জ্ুবনময় ঃ 

নর, নারী, কীট, পতঙ্গ সহিত, 

বসুন্ধবা! যবে হইল শ্যজিত, 

গ্রহ, উপগ্রহে হয়ে সুশোভিত 
হস্ল উদয় 

তখন ত কাল, প্রচণ্ শাসনে, 

রাখিত সকলে, আপন অধীনে, সব সমক্স। 

ছুরস্ত দংশন কাল রে তোমার, 

তব হাতে কারে! নাহিক নিস্তার, 

ছোট বড় তুমি করন! বিচার, 
বধ সকলে, 

প্লাজেন্দ্র-মুকুট করিয়া! হরণ, 
খ-নীরে তারে কর নিমগন, 

পদযুগে পরে কররে দলন, 

আপন বলেও 

জখের আগারে, বিষাদ আনিয়া, 

কত শত নরে, যাও ভাসাইয়া, নয়নজলে ? 



গড কবিগাথা ॥ 

আছে কি জগতে পাষাণহদয় 

(তোর সম আর বল রে নিদয়? 

তোর কাছে দেখি কিছুরই, হাস ! 
নাহি বিচার ; 

একে একে, আহা ! করিবি হরণ, 

এ বিশ্বের যাহ1, নয়নরঞ্জন, মানস-হর । 

আয় তুই, তোরে নাহি করি ভন, 

আর কি করিবি তুই রে আমায় ? 
ন! হয় যাইব লয়ে বিদায়, 

পৃথিবী হ'তে $ 

যত কষ্ট তুই দিস্ রে জীবনে, 
সহিব সকলি অল্নানবদনে, | 

নাহি আর ভয় দেহের পতনে, 

শমনহাতে ॥ 

এসেছি একেলা, এ ভবমগুলে, 

যবে হবে বেলা, যাইব রে চলে, কি ভয় এতে ? 

দীনেশচরপ বসু । 



প্রমীলার সহমরণ ॥ 

খুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি-নিনাদে | 

বাহিরিল লক্ষ বক্ষ2 স্বর্ণ দও কনে, 
কৌবধিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে 

বাজপথ-পার্ঘ্বয়ে চলে সারি সারি 

নীরবে পতাকিকুল ! সব্বাতগ্র ছন্কুভি 
করিপুষ্ঠে পুরে দেশ গম্ভীর-আরবে ॥ 

পদ্ত্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ৪ 

বাজিরাজী সহ গজ; রখিবুন্দ রথে 

মুহগতি, বাজে বাদ্য সককুণ কণে । 

যতদুর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুক্ষে 
নিকানন্দে রক্ষোদল ! ঝক ঝক ঝকে 

শ্বর্ণবন্ ধাধি আখি । বরবিকরতেজে 

শোভে হেমধবজদণ্ড ! শিরোম্ণি-শিবে 5 

অঙদিিকোধষ সাঁরস্নে দীর্ঘ শুল হাতে ১-৮ 

বিগলিত অশ্রধারা, হাক্স রে, নম্বনে ? 

বাঁহিরিল বীরাক্দন! (প্রমীলার দাসী) 

পরাক্রমে ভীমাসমা, দ্ধপে বিদ্যাধরী, 

বণবেশে, কষ হয়ে ৃ-সুণড মালিনী, 
মলিন বদন, মব্র শশিকলাভাঁবে 

নিশা বথখ। ! অবিরল ঝরে অশ্রধারা, 



পচ কবিগাথা । € 

তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, ভিতি বন্ছধারে । 

উচ্ছবাসিছে কোন বাম! কেহ বা কীদিছে 
নীরবে ঃ চাহিছে কেহ বঘুসৈন্ধপানে 
অগ্নিময় আখি রোষে বাঘিনী যেমনি 

(জালাবৃত ) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে ! 

হায় রে, কোথা সে--সৌদামিনীছটা | 
চেড়ীবৃন্দ-মাঝারে বড়বা, 

শৃন্যপৃষ্ঠ, শোঁভাঁশৃন্য কুস্থমবিহনে 
বৃস্ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চেদ্রিকে 

কিহ্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাত্রজ কাঁদি 

পদ্রব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে ! 
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝল্ ঝলে 

বড়বার পৃষ্ঠে__অসি, চর্ম, তৃণ, ধনুঃ, 
কিরীট, মণ্ডিত মরি, অমূল্য রতনে ! 

সারসন মণিময় কবচ খচিত 

ক্বর্ণে”-মলিন দেহে । 

ছড়াইছে খই, কড়ি স্বর্ণমুদ্রাআদি 
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী ; 

কাদিছে বাঁক্ষসী ! 
বাহিরিল মৃহুগতি রথবুন্দ মাঝে 

রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা 
চক্রে, ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে $-- 
কিন্ত কাস্তি-শূন্ত আজি কাস্তিশৃন্য যথা 
প্রতিমাপঞ্জর মরি প্রতিমাবিহনে 



প্রমীলার সহমরণ। 4৯ 

বিসর্জন অস্তে কাদে ঘোর কোলাহলে ! 

বক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষ£ঃ হানি মহাক্ষেপে 

হতজ্ঞান ! রথমধ্যে শোভে ভীম ধন্ুঃ, 

তৃণীর, ফলক, খঙ্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা- 
আদি অস্ত্র; স্কবচঃ সৌরকররাশি- 
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষা যত। 
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাদিয়! 

রক্ষোছ:খ ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ, 
ছড়ায় কুস্তুম যথা লড়ি” ঘোর ঝড়ে 

তরু ! স্ববাসিত জল ঢালে জলবহ, 

দ্রমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে 
পদভর । চলে রথ সিম্কৃতীরমুখে ॥ 

স্গবর্ণশিবিকাসনে, আবুত কুসুমে, 

বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,-. 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু গলে ফুলমালা, 

কঙ্কণ মুণালভুজে, বিবিধ ভূষণে 

ভূষিত রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাি 
চামরিণী সুচামর ; কীদি ছড়াইছে 
ফুলরাশি বামাবৃন্দ । আকুল বিষাদে, 

রক্ষঃকুল-নারীকুল কাদে হাহাঁরবে ! 

হায় রে কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা 

মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি সে সুচারু হাঁসি, 
মধুর অধরে*নিত্য শোভিত যে, যথা . 

দিনকরকররাশি তোর বিশ্বাধরে, 



ক্ষবিগাথ! । 

পক্কজিনি ! মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী--* 

পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি 

গেছে যেন, যথা পতি বিরাজেন এবে ! 

শুকাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা, 
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী! কাতারে কাতারে, 

চলে রক্ষোরথী সাথে কোষশুন্ত অসি 

করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে, 
কাঞ্চন-কঞ্চুক বিভা নয়ন ঝলসে । 

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে, 

বহে হুবির্ধহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি £ 
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কম্তুবী, 

€কেশর, কুস্কুম, পুম্প বহে বক্ষোবধু 

স্বর্ণপাত্রে, স্বর্ণকুস্তে পুত অস্ভোরাশি 

গাঙ্গের় । স্থবর্ণদীপ দীপে চারিদিকে | 

বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে, 

বাজে করতাল, বাজে মৃদক্গ, ভূম্বকী, 
বাজিছে ঝাঝরি, দেয় শঙ্খ, হুলাহুলি 

সধব! বাক্ষদনারী আর্ধী অশ্রনীরে-- 

হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে ! 

বাহিরিল। পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা। 

বাবণ,_বিশদবক্্, বিশদ উত্তরী, 

ধুতুরার মাল! যেন ধূর্জটির গলে + 
চারিদিকে মন্ত্ি্ঘল দূরে নক্ষভাবে। 
নীরব রুর্বুরূপতি, অক্রপুর্ণ আষ্ষি 



প্রবীলার সহমরণ । ৮১ 

নীবব সচিববৃন্দ, অধিকারী বত 
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ । বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে 

প্সক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ--আবাল বনিতা- 

বৃদ্ধা ; শষ্য করি পুরী, 

ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রনীরে, 

চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদনিনাদে ! 

উতরি স্বাগরতীরে রচিল। সত্বরে 

ষথাবিধি চিতা রক্ষঃ ;$ বহিল বাহকে 

স্থগন্ধ চন্দন কাঠ, গ্বত ভারে ভারে । 

মন্দাকিনী-পুতজলে ধুইয়া বতনে 
শবে, স্থকৌষিক বস্ত্র পরাই” থুইল 
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িল গন্ডীরে 
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ 

মহাতীর্থে লাধবী সতী প্রমীল। সুন্দরী 

খুলি রজব আভরণ, বিতরিলা সবে ! 

প্রণমিয়। গুরুজনে মধুরভাষিণী, 

সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবামাদলে, 
কহিলা,--*লে। সহচরি, এতদিনে আজি 
ফুরাইল জীবলীল! জীবলীলাস্থলে 
আমার ! ফিরিয়া সবে যাও টদত্যদেশে ! 
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা, 

বাসস্তি! মায়েরে মোর”--হাক় রে বহিল 

সহসা নয়নজল ! নীরবিল! সতী ;-- 

কাঁদিল! দানববাল। হাহাকার ক্সবে। 



৮ 'কবিগাথা 
এ পিসি ইউ উট 

মুহূর্তে সম্বরি শোক কহিলা সুন্দরী, 

“কহিও মায়েরে মোর, এদাসীর ভালে 

লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লে৷ ঘটিল! 
এত দিনে ! বার হাতে সপিলা দাসীরে 

পিতা মাত, চলিন্কু লো আজি তার স্বাথে। 

পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ? 

আর কি কহিব, সুখি ? ভূল না! লো তারে-- 

প্রমীলার এই ভিক্ষা তোম! সবাকাছে।” 

চিতায় আরোহি সতী ( ফুলাসনে যেন ) 

বসিল! আনন্দমমতি পতি-পদতলে 

প্রফুল-কুন্গমদাম কবরী প্রদেশে । 

বাজিল রাক্ষসবান্য ; উচ্চে উচ্চারিল 

বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলী ; 

সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে - 

হাহারব। পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌবিকে ! 

বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কম্ত,রী, 

কেশর, কুস্কম আনি দিল রক্ষোবালা 

বথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষশরে 

দ্বতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল 
চারিদিকে, যথা মহানবমীর দিনে, ' 

শাক্তভক্ত-গৃহেঃ শক্তি তব পীঠতলে ! 

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিল! কাতরে + 

“ছিল আশা, মেঘনাদ, ফুদিব অস্ভিমে 
«এ নয়ন্ঘ্বয় আমি তোষার সম্মুখে” 



প্রমীলার সহুমরণ । 

ন্্পি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব 

মহাযাজা ! কিস্ত বিধি -বুঝিব কেমনে 

তার লীলা-_ভাড়াইলা সে সুখ আমারে । 
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজ-সিংহাসনে 
জুভ়াইৰ আখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে, 
বামে রক্ষঃকুললক্মী রক্ষোরাণীরূপে 
পুত্রবধূ! বৃথা আশা । পুর্বজন্মফলে 
০হরি তোম! তোহে আজি এ কাল-আঁসনে। 

কর্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে। 

সেবিনু শিবেরে আমি বহু বত্ব করি, 

লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব-- 

হাক রে, কে ক'বে মোরে, ফিরিব কেমনে 

শুন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সাস্বনাচ্ছলে 

সাস্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে £ 

“কোথ। পুত্র, পুত্রবধূ আমার ?” স্ধিবে 

যবে রাণী মন্দোদবী,-_“কি স্থে আইলে 

আাখি দ্োছে সিক্থতীরে রক্ষঃকুলপতি £৮- 

কৈ কণ"সে বুঝাব ভারে ? হাক রেকি কয়ে? 

হু! পুক্র ! হ। বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে ! 

হ1 মাতঃ রাক্ষসলক্মী ! কি পাপে লিখিলা 

এ পীড়া দাকুণ বিধি বাবণের ভালে ? 

সহসা জ্বলিলা চিতা । সচকিতে সবে 

দেখিল আগ্মেয় রথ + সুবর্ণ আসনে 

সে থে আসীন বীর বাসব-বিজক্নী 
ত 



৪ কবিগাথা। 

দিব্যমুত্তি! বামভাগে প্রমীলা রূপসী 

চিরস্থখহাসিরাশি মধুর অধরে। 

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ) 
বরষিল পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ; 

পৃরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দনিনাদে । 

ছুপ্ধধারে নিবাইল উজ্জল পাবকে 
রাক্ষদ। পরম যত্বে কুড়াইয়! সবে 

ভম্ম, অনুরাশিতলে বিসর্জিল! তাহে। 

ধৌত করি দাহস্থল জাহুবীর জলে 

লক্ষ রক্ষঃ-শিক্পী, আশু নিশ্মিল মিলিয়! 

স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে +-_ 

ভেদ অভ্র মঠচুড়া উঠিল আকাশে ! 
করি শান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে 

ফিরিল! লঙ্কার পানে আর্ত অশ্রনীরে-_ 

বিসঙ্ভি প্রতিম! যেন দশমীদিবসে 1 

মপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিল! বিষাদে। 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত । 



ভালবাসা ॥ 

ও বিশ্ব সংসারে কেন শক্তি কার, 

তোমার মহিমা করিবে প্রচার £ 

ভুমি গো জীবের জীবন-আধাব, 

" এ মহীতলে ! 

[ফিরাই €ষ দিকে যুগল নক, 
নিরখথি €ভামান ুধাংশু বদন, 

ড় প€শে তুমি করেছ বন্ধন 

জন্বব সকলে £ 

অআখইনে বসম্ভ বিজন কাননে 
অআন্গনি তখনি সঙ্থাস্ত্য বদলে, 

ভ্ক্রল্তা ষফ্থ! বিবিধ ভু ণে, 

সাজাকস কাক £! 

ভুনিও তষখানে কবর পদাপপ, 
স্খচক্্র তথা! বিভন্যে কিন্দণ, 

বিষাদ, হতাম, অনম মতন 
লিক যাক ॥ 



কবিগাথা । 

তব আবির্ভাবে, ভূবনমোহিনি ! 
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী, 
ফোটে পার্জাত আসিয়া আপনি 

ধরণী-তলে ! 

আধার আকাশে হিমাংশু-কিরণ, 

হাসি হাসি করে কর বিতরণ, 

ভাসে হেন মরি অখিল ভূবন, 
স্থ-সলিলে ! 

কে বলে কেবল নন্দনকাননে 

ফোটে পারিজাতি ? ফোটে ন। এখানে + 
দেখ চেয়ে এই সংসার-কাননে 

ফুটেছে কত! 

গৃহস্থের ঘরে, বাজার ভবনে, 

রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে, 

কত শত ফুল প্রফুল বদনে, 

ফোটে নিয়ত ! 

যখন জননী হাসির] হাসিয়া, 

নেহ-নীরে, মনি, ভাসিয়। ভাসিয়! 

নবীন শিশুকে কোলেতে ফরিয়।, 

. ' বসেন খব্রসেঃ 



ভালবাসা । ৮৭ 

যখন পলকবিহীন নয়নে, 

দেখেন জননী সে বিধু-বদনে; 
যখন রাখেন হদয়-আননে, 

যতন ক'রে! 

তখন মায়ের মোহিত অন্তরে, 

অয় মধুময়ি ! হেরি গো তোমারে, 

তুমি গো শাহারে আনন্দ-সাগরে, 
মগন কর। 

আশার আলোক জালিয়! অন্তরে, 

কত সুস্বপন দেখাও তাহানে, 

অন্তর হইতে, বিদাক়ি চিস্তারে 

ন্নেহেতে ভর ! 

শিশুর জদয়ে, হে স্রস্ন্দরি ! 
চিরদিন তুমি আনন্দলহরী, 
এ ভব-ভবনে সকলে তোমারি, 

মহিমা! গায় ! 

লতী রমণীর বিমল আননে, 

প্রিয় ভগিনীর নধুর বচনে, 

তোমারি প্রতিভা হে চারুলোচনে, 

প্রকাশ পান্গ ! 



স্চৈ কবিগাথা ৷ 

জয় জয় দেবি বিশদ-বসনে, 

একবার আসি হদয়-আঁসনে, 

ব'সে। গো, বিমলে, কমললোচনে, 

রূপের বাশি? 

সেই স্থবিমল কিরণে তোমার, 

উজ্জ্বল, বিমলে, হৃদয়-আগার, 

আশার আলোক তুমি গো আমার, 

স্থখের হাসি! 

দীনেশচরণ বনু । 



দেবের কি দোষ। 

বুথ! নিন্দ দেবে, বৎস; দেবের কি দোষ ? 

আপনার কর্ম-হুদে__ আপনি মানব 

ডুবে, ভাসে, এসংসারে,দেবের কি দোষ ? 

না, না, বৎস, বৃথা তুমি নিন্দিলে দেবেরে । 

মানবের কম্মক্ষেত্র মহাপারাবার, 

জাতীয় তরণীব্যুহ তাতে নিরন্তর 
ভাঁসিতেছে যথা ইচ্ছা । পথপ্রদর্শক 

সর্ধবত্রে সান আছে অদৃশ্তে বিবেক, 
দেবতার প্রতিবিম্ব, মানবহদয়ে । 

হেলিয়া সগর্ধে, বৎস, সেই প্রদশন 
চলিবে যে তরী, মনে জানিবে নিশ্চয়, 

তুমুল ঝটিকা গ্রস্ত হইবে অদূরে, 
হবে নিমগন কিংবা তীরে নিপতন । 

নবীনচন্ত্র সেন 



নীলধ্বজের প্রতি জনা। 

মাহেশ্বরী পুরের যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধযজ্ঞান্ধ ধরিলে পার্থ 
তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রার পার্থের সহিত 

বিবাদপরাজ্ুখ হইয়া সন্ধি করাতে, পুত্রশোকাতুর] রাজ্জী জনা 
শিক্পলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন । ম্হাভারতীয় 

অশ্বমেধপর্ধে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে। 

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ; 
হেষে অর্খ, গঞ্জে গজ, উড়িছে আকাশে 
রাজকেতু, মুহুমু'হঃ হু্কারিছে মাতি 

রণমদে রাজসৈম্ত ; কিন্ত কোন্ হেতু ? 

সাঞ্জিছ কি, নররাজ, বুঝিতে সদলে-_ 

প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে_- 

নিবাইতে এ শোকাগ্সি ফান্তনীর লোহে ? 

এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি, 
মহাবানু, যাঁও বেগে, গজরাজ বথ] 

যমদণ্ডসম শুও্ড আক্ফালি নিনাদে 

টুট কিরীটার গর্ধ আজি রণস্থলে! 

খণ্ড মুণ্ড তার আন শুলদণ্শিরে ! 

অন্তায় সমরে মুঢ় নাশিল বালকে ; 
নাশ মহেঘাস, তারে ! ভূলিব এজালা, 

এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে। 



নীলধ্বজের প্রতি জনা । ১১ 

জন্মে মৃত্যু বিধাতার এ বিধি জগতে ! 
ক্ষত্রকুলরত্ব পুত্র প্রবীর সুমতি, 

সম্মখ সমরে পড়ি গেছে স্বর্শধামে,-_ 

কি কাজ বিলাপে প্রভু? পাল, মহীপাল, 
ক্ষত্রধর্মম, ক্ষত্রকন্ম্ম সাধ ভূজবলে ! 

হাঁয় পাঁগলিনী জনা ! তব সভামাবে 

নাচিছে নর্তকী আজি গায়ক গাইছে, 
উথলিছে বীণাধবনি ! তব সিংহাসনে 

বসেছে পুত্রহা রিপু২₹_মিত্রোত্তম এবে ! 
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে ! 

কি লজ্জ! ! ছ:খের কথা, হার, কব কারে, 
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে, 

মাহেশ্বরী পুরীশ্বর নীলধ্বজ রী ? 

যে দারুণ বিধি, রাজা, আাধারিলা আজি 

রাজ্য, হি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি 

জ্ঞান তব? ত! না হলে, কহ মোরে কেন, 
এ পাঁষণ্ড পাও্রথী পার্থ তব পুরে 

অতিথি 2 কেমনে তুমি, হায় মিত্রভাবে 
পরশ সে কর যাহ! প্রবীরের লোহে 

লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধন্ণ্ন এই কি নৃমণি ? 

কোথা ধন্ুঃ, কোথা তৃণ, কোথা চর্ম অসি £ 

না৷ ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষতম শবে 

রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি 
কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ, 



ই কবিগাথা 

ষবে দেশ দেশাস্তরে জনরব লবে 

একাহিনী-__কি কহিবে ক্ষত্রপতি ? 

জানি আমি কহে লোক রথিকুলপতি 

পার্থ! মিথা। কথা, নাথ ! বিবেচনা কর, 

সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি, বিখ্যাত জগতে । 

ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল ছুম্মাতি 

স্বয়স্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল. কহ, 

ব্রাহ্মণ ভাবিয়। তারে কোন্ ক্ষত্ররথী, 

সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেই সে জিতিল ! 

দহিল খাওব ছুষ্ট কষ্চের সহায়ে | 

শিখণ্ীর সহকারে কুকক্ষেত্ররণে 

পৌরব-গৌরব ভীন্ম বৃদ্ধ পিতামহে 
সংহারিল মহাপাপী ! দ্রোণাচাধ্য গুরু-- 

কি কুছলে নরাধম বধিল তাহারে, 

দেখ স্মরি? বন্ুন্ধরা গ্রাসিল। সরোষে 

রথচক্র যবে, হায় যবে ব্রহ্গশাপে 

বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাবশাঃ, 

নাশিল বর্ধর তারে । কহ মোরে, শুনি, 
মহারথি-প্রথা কিছে এই, মহারথি ? 

আনায়মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে 
বধে ভীরুচিত ব্যাধ, সে মৃগেন্্র যবে 

নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে । 

কি না ভুমি জান রাজ, কি কব তোমারে ? 

জানিয়! শুনিয়। তবে কি ছলনে তুল 



নীলধবজের প্রতি জনা । 

আত্মস্লাঘা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে, 
রাজশিরোমণি রাজ। নীলধবজ আজি 

নতশির,--হে বিধাতঃ ?--পার্থের সমীপে ? 
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা £ 

চগ্ডালের পদধুলি ব্রা্গণের ভালে ? 

কুরঙগীর অশ্রবারি নিবার় কি কভু 

দাবানলে? কোকিলের কাকলিলহরী 
উচ্চনাদী প্রভপ্জনে নীরবয়ে কবে ? 

ভীরুতার সাধনা কি মানে বাহুবল ? 

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা!। গুরুজন তুমি ১ 

পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে ॥ 

কুলনারী আমি নাথ, বিধির বিধানে 

পরাধীন] ! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে 

এ পোড়। মনের বাঞ্ু। ! হরস্ত ফান্তনী 

(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা স্রজিল নাশিতে 

বিশ্বজুখ ! ) লিঃসস্তানা করিল আমারে ! 

তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি 
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ? 

হাক্সরে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি 

বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে 

লিখিল! বিধাতা বাহ1, ফিল তা কালে 1-- 

হা প্রবীর ! এই হেতু ধরিন্ছ কি তোরে, 

দশমাস দশপ্দিন নান! কষ্ট স+য়ে 

এ উদরে ? কোন জন্মে, কোন পাপে পাপী 



৮১৪ কবিগাথা 

তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছ', 
এ তাপ ? আশার, লত৷ তাই রে ছিড়িলি ? 

হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে 
মাতৃধার ? এই কিরে ছিল তোর মনে ? 

কেন বৃথা পোড়া আখি বরষিস্ আজি 

বারিধার1 ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে ? 

কেন বা জলিস্ মনঃ কে জুড়।বে আজি 
বাক্য-স্থধারসে তোরে ? পাগুবের শরে, 

খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে, 

কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি 1-- 

যাও চলি, মহাঁবল, ষাও কুরুপুরে 

নবমিত্র পার্থ সহ! মহাবাত্রা করি 

চলিল অভাগ!। জন। পুত্রের উদ্দেশে ! 

ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষত্রকুলবধূ 

কেমনে এ অপমান সব ধেধ্য ধরি £ 

ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্ুবীর জলে ? 
দেখিব বিস্বৃতি যদি কৃতানস্তনগরে 

লভি অন্তে ! যাচি চিরবিদায় ওপদে । 

ফিরি যবে রা'জপুরে প্রবেশিবে আসি, 

নরেশ্বর, “কোথা! জন। ?” বলি ডাক যদি, 

উত্তরিবে প্রতিধ্বনি “কোথা কনা ?” বলি ! 

মাইকেল মধুহদন দত্ত । 



বধলঙ্গীত ॥ 

আপনার বেগে, আপনার মনে, 
কোথায় বরষ চলিয়া যায়, 

অপুর্ণ বাসনা বুহিল কাহার 

দের্শখতে বারেক ফিরি না চায় ও 

কার নয়নের ফুরাল না জল, 

শুকাল না কার আপ্রাণের ক্ষত, 

কাহার হৃদয় নিশাথে দিবাক 

জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত, 

কাহার কণ্চের মুকুতার মালা 

ছিড়িয়া পড়িল শতধা হক্সে, 

কার হর্দি শোভা বিকচ কুস্থম 
শুকাইক্সা গেল হৃদয় ছয়ে, 

দেখিবানে তাহ! মুহর্তের তবে 

থামিল না ওর অস্তের পথে, 

অই যায় চলে, অই বায়, যার 
সৌবর্-ছ্যতিমক় দ্রুতগ বে, 
সুতি 



১৬ কবিগাথা । 

বরষের পর বরষ যাইছে, 
বিদায়ের কালে চরণে তার, 

কত প্রাণ ভাঙ্গি, কত আখি দিয়! 

পড়িছে তরল মুকুত ভার 

আপনার-ভাবে, আপনার মনে, 

অশ্রসিক্ত পদে চলিয়া ফায়, 

শোনে না কাহারে! রোদনের রব, 

কারে মুখ পানে ফিরি ন! চায় ! 

জ্রিয়মাণ প্রাণ আশ ভর করি 

বরষ প্রভাতে ধ্াড়ায় উঠে, 

নবীন উধান্ন হৃদয়-কাননে 

আবার নবীন কুক্গুম ফুটে । 

জীবন বেলায় আবার খেলায় 
কল্পনার মুদু লহরীমালা, 

ভুলে যাই গত বিষাদ-বেদন 
শত নিরাশার দারুণ জাল! । 

একটা প্রভাত স্ুথে কেটে যায়, 
আশার মৃছল সুরভি বাস্ব 

এক দিন রাখে শ্রাস্তি ভুলাইয়া, 

এক দিন পাখী মধুরে গায় 



বর্ষসঙ্গীত ।- 

আবার, আবার, ফিরিয়া ঘুরিয়া, 

তেমনি শতেক নিরাশা আসে, 

তেমনি করিয়। মন-অন্ধকার, 
হদয়-গগন আবার গ্রাসে । 

পড়িয়া, উঠিয়া, থামিয়া চলিয়া, 

_ পায়ে জড়াইয়া কণ্টকরাশি 
জীবনের পথে চলি অবিরাম £ 

কখন বা কাদি, কথন হাসি ! 

আপনার বেগে, আপনার মনে, 

আবার বরষ চলিয়। যাক, 

কে পড়িল পথে, কে উঠি চলিল, 

দেখিবার তরে ফিরে না চায়। 

কেহ কি দেখে না? কেহ কি চাহেনা 

ছঃখী ছরবল নরের পানে £ 

তবে কেন প্রতি নুতন বরষে 

ফুটে নব ফুল হৃদয়-বনে ? 

তবে কেন আজ শিরায় শিরায় 

উৎসাহের শ্োত আবার বহে ? 

তবে আশারাণী কেন কাণে কাণে 

শতেক অমিয়বচন কহে? 

৭১৭ 



৯৮ কবিগাথা । 

' নিরাশ! বেদনা ছুঃখ-অশ্রু লয়ে 

পুরাণ বরষ গিয়াছে, যাক্, 

ছাদশ মাসের বিষাদের দাগ 

উহারি বুকেতে লুকান থাক্ । 

কপাহস্ত কার অস্ফুট আলোকে 

দেখিতেছি, আছে জড়াষে সবে, 

ওই হাত ধ'রে উঠি পড়ে” পড়ে”, 

কেন আর ভয় পাউগ্ো তবে। 

উঠিয়। পড়িয়া, ভ?ঙ্গিয়। গড়িয়া, 

বরবে বরবে বাড়,কৃ বল, 

ফুটুক ন! পায়ে ছুট] তুচ্ছ কাট?) 

হুক না কেন নস্তবনের জল! 

নূতন উদ্ামে, নুতন আনন্দে, 

আজিতো গাহিব আশার গান, 

নৃতন বরষে আজি নব ব্রতে 
আবার দীক্ষিত করিৰ প্রাণ। 

কামিনী যেন । 



১১ পর 

সকলি কি স্বপ্ন বলছিল কি এখানে 

অভ্রভেদী সেই “এক বিংশতি রতন” ? 

সেই তৌধচুড়া হ'তে বিশাল পদ্মাক্স 
বোধ হ”ন্ত বজ্ঞ-উপবীভের মতন £ 

সে বিশাল কাজপুরী ছিল কি এখানে, 

পড়িক্স।ছে ভাকা যার বঙ্গ ইতিহাসে । 

নাহার বিশ।ল ছাক্সা লক্বিয্া পদ্মার, 

পড্ডেছিল বঙ্গেশের হদয-আকাশে £ 

৮ 

নে বাক্ষনগল এ কি £ সকলি স্বপন ! 

স্বপনের মত সব গেছে লুকাইক়া ? 

বঙ্গ সিংহাসন ছিল আক্াজ্জা বাহার » 

একটি ভৃূণও তার নাহি শিদশন ! 

অতল সলিল-গর্ডে পড়িল ভাঙ্গিন। 

কর্ড, কীন্তি কি সাদ ! পশিল অন্তল 

চক্র, চক্রী ১ হার ভাব" অচিন্ত্য এ ফল, 

অমর কলক্ক মাত্র, ব্রহিল কেবল ! 
ত্ড) 

কীক্তিনাশ! ! মানবের ভীবণ শিক্ষক ! 

ইষ্টক উপন্েে করি ইঞ্টক স্থাপন 

লভিবারে অমরতা বাসনা বাহার + 



কবিগাথা । 

লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে 
কাল-গরে অমরতা, আদি একবার 

রাজবল্পভের এই কীপ্তির "শানে, 

দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত নক্সনে 

তাহাও অদৃষ্টলিপি”__ভাবি সমাজের 

তব মূহ কলকলে শুক শরবণে। 

৪ 

মরি কিব! অভিমানে যাইছ বহিয়। 
সন্ধ্যাকাঁলে কীনিনাশা ! গরবে বেমতি 

বিজয়ী বীরেজ্ছ যার মুছুমন্দগতি, 

উপেক্ষি বিজিত শত্রু ১ চলেছ তেমতি 

উপেক্ষিয়া ভগ্নতভীর কি শাস্ত হৃদয় ! 

গণা নায় একে একে তারক? সকল, 

প্রতিবিম্ব নীল জলে কি জ্রোত নধুর, 
ঝরিবে না গোলাপের, কামিনীর দল । 

€ 

এত অভিমান বদি ধর তবে নদী, 

ধর একবার সই ভীবণ মুরতি, 
রাঁজবল্লপভের পুরী গ্রাসিলে যেরূপ £ 

ভীষণ ঘ্ুর্ণিত আ্োতে ছাড়িয়া বৃংহিত 
অসহ্খ্য তরঙ্গাঘাতে ;? তরঙ্গ ফুত্কানে 

প্রকম্পিত দিস্মগুল করি বিধুনিত ; 

ষে মুণ্তিতে বালকের ক্রীড়া“বষ্টি মত 

ডুবালে সে কীন্তিরাশি ১--কল্পনা অতীত ! 
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৬ 

ধর সেই মুর্তি আজি দেখাব তোমান্স 
বঙ্গইতিহাসের সে পৃষ্ঠ! ভয়ঙ্কর ! 

দেখাব বিপ্লব-চিত্র ঘূর্ণ চক্রে ঘার 

ডুবিলেন এই রাজনগর-ঈশ্বর ! 
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্র পুরী, সেই ঝটিকা 
একটা বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া, 
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শাস্তি ১ দেখহ চাহিয়। 

কি শান্তি পশ্চ(তে ভার গিয়াছে ব্রাখিয়া ! 

তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র স্ষ্টি ১-_-এই বালুচর, 

একই নিশ্বাসে বাহ! পার মিশাইতে « 

সে বিপ্লবে নেই বাঁজ্য গিক্াছে স্যজিয়া 

না ধরে শকতি কাল কণা খসাইতে । 
৭ 

দুর হৌক ইতিহাস ! দেখ একবার 

মানবহদয়-রাজ্য দেখ নিরন্তর 

বহিতেছে কি ঝটিকা মুহূর্তে মুহুূর্ডে 

কতই গগন্স্পর্শা হন্ম্য মনোহর 

ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে ! মুহূর্তে মুহূর্তে 
কত রূপান্তর তার উঠিছে জাগিয়! 

কতই নুতনস্ষ্টি কত পুরাতন, 

নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া । 
৮ 

কীর্তিনাশ! !--কিবা নাম ! কিবা পরিণাম ! 

পার তুমি মানবের কি কীর্তি নাশিতে ? 



১৩ কবিগাথা । 

বঙ্গইতিহাসের ৫স কাল পুষ্ঠ1 হ'তে 

একটী অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে ? 
সুছিলে যেমন এই ধরাপৃঠ্ হ'তে 

রাজবল্লভের কীন্তি, পার কি মুছিতে 

সে পৃষ্ঠ! হুইতে' সেই কলুধিত নান ! 

সেই পৃষ্ঠা অন্তরূপে পার কি লিখিতে 
৪ 

কীন্তিনাশা !_ বুথ! নান! বৃথা অভিমান ! 

কি সাধ্য প্রকৃত কীণ্তি নাশিতে ভোমার % 

নাশিতে করের সৃষ্টি সর্ব-শক্তিমান ; 
মানসন্ষটিতে তব নাহি অধিকার । 

ভারতের পরাক্রান্ত নৃপভিনিচয় » 

হয়েছে অদৃষ্ত সহ রাজ্যসিংহাসন ; 
ভ্রিকালের সীমা "ওই দেখ নিনূপির। 

ঈাড়ার়ে রহেছে তিন দরিদ্র ব্রাঙ্গণ 1 

নশ্বর জোনাকিরাশি গিয়াছে শিবিয়া, 

অনর তারকাবলি রয়েছে চাহিয়। | 

১৬ 

তুচ্ছ তুমি কীর্ভিনাশ। ! মহাকালজোতে, 

ওই দেখ দূর হ'তে বাইছে নামিয়। 

তাহাদের কীঞ্তেরাণি £ কর-পরশনে 

চক্রবংশ স্ুষ্যবংশ রয়েছে বাটিয়া ১ 

একটী চরণ-রেণু বেই পুণ্যবান্ 

পাইয়াছে, তার কীত্তি করিতে বিনাশ 
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০ 

নাহিক শকতি তব, পারিবে ন। তুমি 

কীত্তিনাশ! ; কিংবা কাল সর্ব-কীত্তি-গ্রাস ! 
১৬ 

আমি কীণ্তিহীন নর ; না ডরি তোমায় 

তব সংহারক মুক্তি ধর কীন্তিনাশ] ! 

হাক্স ! ভগ্নতীরে ওই মূলশুন্ত তরু, 
আমার অধিক ব্রাখে জীবনের আশা ! 

তাহার ফলিবে ফল ফুটিবে কুন্গুম ১ 
নিক্ষল জীবন মম ! পড়েছে ঝরিয়। 

আছিল যে কটি ফল। থাক্ সেই তরু, 
কীন্তিনাশ। কীন্তিহীনে নেও ভাসাইকষ ॥ 

নবীনচক্ছ সেন ॥ 



ইন্দুবালার আশঙ্কা । 

ইন্দ্রজায়া শচীকে বন্দী করিবার উদ্দেশে কুদ্রপীড় নৈমিষ- 

কাননাভিমুখে যাত্রা করিলে পর তাহার পত্বী ইন্দুবাল! উদ্বিগ্ন 
চিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন £__ 

“পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী 

কত দিনে আশা যায়, 

নৈমিষ-কাননে শচীরে রক্ষিতে 

আছে কি অমর কেহ? 

বীর কি সেজন, সমরে নিপুণ, 

যশশ্বী কি রণে তেঁহ ?” 

বলিতে বলিতে মণিবন্ধ'পরে 

আন মনে রাখে কর, 

পরথি আয়তি, চেতিয়। অমনি, 

স্মরে “শিব শিব হর।” 

কহে ইন্দুবাল। ফেলি গাঢ় শ্বাস 
নেত্র ভাসে অশ্রজলে, 

“বীরপত্বী হায় সবার পুজিত। 
সকলে আমায় বলে! 

পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে 

কত যে সতত ভয়, 

জানে সেকজন, ভাবে সে কজন 

বীরপত্ধী কিসে হয়! 



ইন্দুবালার আশঙ্কা । 

কত বার,কত করেছি নিষেধ 

না জানি কি যুদ্ধপণ। 

যশঃ-তৃষা হায় মিটে নাকি তার 

যশঃ কি শ্বাহু এমন ? 
পল অন্পল মম চিনে ভয় 

সতত অন্তরে দহি ! 

সে ভয় কিতার না হয় হৃদয়ে 

সমরের দাহ সহি 1” 
কহিয়া। এতেক উঠি অন্ত মনে 

অস্থির-চরণে গতি, 

ভ্রমে গৃহ মাঝে গৃহ-পজ্জা1 যত 

দেহালে বতনে অতি। 

“এই ভ্ঞাতি ফুল তার প্রিয় অতি” 
বলি কোন পুষ্প তুলে; 

“এই পালক্কেতে বসিবারে সাধ,” 
বলি তাহে বেসে ভুলে ; 

“এই অস্ত্রগুলি খুলি কত বার, 
তুলি এই শরাসন, 

কহিলা “সাজাব রণবেশে তোমা 

শিখাব করিতে রণ ।, 

এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন, 

শিরে এই শিরস্ত্রাণ ! 

কটিবন্ধে কসি দিল! এই অসি 

| হাতে দিল! এই বাণ ! 
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অতি প্রিয় তার অল্প এই সব 
আমান সাধের অতি ! 

তার সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন, 

হেরে প্রিয় ফুল্লমতি। 

সকলি কোমল প্রিয়ের আমার 

সমরে শুধু নিয়; 

হেন স্থকোমল ক্দয় তাহার 

কেমনে কঠোর হয়! 

আমিও রমণী রূমণীও শচী, 

তবে তিনি কেন তায়, 

ঘন] করিয়া দয়া, হইয় নিষ্ঠর 
ধরিভে গেল। ধরায় ? 

কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই, 

মহাবীর পতি মম ! 

আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন 

বিপদে শচীর সম ! 

ভাবিতে সে কথ! থাকিয় এখানে, 

আমারি) হৃদয় কাপে! 
লা জানি একাকী গহন কাননে 

শচী ভাবে কত তাপে! 

কেন আ(ই)ল! দৈত্য এ অমরালয়ে, 

আছিল আপন দেশ; 

পরে দিয়া পীড়া লভিয়া! এ যশঃ, 

কি আশ! মিটিবে শেষ। 



দেবহিতে দধীচির. দেহত্যাগ | ১৪৭ 

নি 

যার দিয়া তারে ফিরি বদি দেশে 

যান পুনঃ দৈত্য-পতি ? 
এ পোড়া আশঙ্কা এ যন্ত্রণা যত, 

তবে সে থাকেনা, রতি 1 

হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

দেবহিতে দধীচির দেহত্যাঁগ | 

হেরি খষি ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিল। 

অতিথির অভিলাষ ; গদ গদ স্বরে 

মহানন্দে তপোধন কহিল তখন, 

*পুরন্দর শচীকাস্ত !-কি €সীভাগ্য মম, 

জীবন সার্থক আজি-_- পবিত্র আশ্রম 

এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার 

না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি ! 
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্লের€ও) অতীত। 

এতেক কহিয়া মহাতপোধন ধীরে, 

শুদ্ধচিত্তে পষ্বস্ত্র, উত্তরীয় ধরি, 

গাক়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে, 

আইল! অক্রন-মাঝে ; কৈলা অধিষ্ভান 

. স্কুন্বিড়, শীতল, পল্লব-শোভিত, 
হু, 



১০৮ কবিগাথা! ৷ 
রা 

শতবাহু বটমূলে । আনি যোগাইলা, 
সাশ্রুনেত্র শিষ্যবুন্দ, আকুলহৃদক্, 

যোগাসন, গালের সলিল সগুবাসিত। 

আজালিল। চৌদিকে ধুপ, অগুরু, গুগৃগুল, 
সর্জরস + সুগন্ধিত কুজুমের স্তর 

চচ্চিত চন্দনক্রসে, রাখিলা চৌদ্িকে, 
সুনীক্দে ভাপসবৃশ্দ মাণ্যে সাজাইল]। 

তেজঃপুঞ্জ তন্ুুকান্তি, জ্যোতিঃ স্ববিমল 

নিন্মল নয়নছয়ে, গণ্ডে, ওচাধরে ! 

স্থললাটে আভা নিরপম 1 বিলখিত 

চারু শ্মস্র, পুগবীকমাল্য বক্ষঃস্থলে ! 

বসিল। ধীনান্_- আহা, ললিত দৃষ্টিতে 
দরাব্র হুদয় যেন প্রবাহে বহিছে ! 

চাহি শিষ্ঠকুল-মুখ, মধুর সম্ভাবে 

কহিলেন, অশ্রুবার। মুছাক্ে সবার, 

নধাপুর্ণ বাণী ধারে ধীরে ;--“কি কারণ, 

হে বংসমগুলি, হেন সৌভাগ্যে আমার 

কর সবে অশ্রপাত ? এ ভবমগুলে 

পরহিতে প্রাণ দিতে, পাক্স কত জন! 
হিতত্রত সাধনেতে হদয়ে বেদনা ? 

ছায় রে অবোধ প্রাণী-__ এ নশ্বর দেহ 

না ত্যজিলে পরহিতে, কিসে নিয়োজিবে ? 

লভি জন্ম নরকুলে কি ফল'হে তবে ? 

অনুক্ষণ জীবনের মোতোর'রাক্ষয়, 



দেবহিতে দধ্ধীচির দেহত্যাগ । ১০৯ 
সর যী শ ীশীী শীট 

হয় সে কেতই রূপে ?-_-কেন তবে হেন, 
ঘটে যদি কার€ ও ) ভাগ্যে সে ছুর্দভ যোগ, 
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত সাধনে ? 

হে ক্ষুব্ধ তাঁপসবৃন্দ, হে শিষ্যম্গুলি, 

জগনতত-কল্যাণ হেতু নরের হৃজন, 

নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে, 

নিঃশ্বার্থখমোক্ষের পথ এ জগতীতলে |” 

খাবিবুন্দে আলিঙ্গন দিয়া এত বলি 

আঁশীষিল! শিক্তগণে ; কহিল! বাসবে-_ 

“হে দেবেক্্, কূপা করি অস্তিমে আমার 

কর শুচি বারেক পরশি এ শরীর 1» 

অগ্রসরি শচীপতি সহত্লোচন 

তপোধ্ন-শিরঃ স্পশি স্থকর-কমলে, 

কহিল। আকুল ম্বরে-_গুনি খবিকুল 

হরষ-বিষাদে মুগ্ধ কহিল! বাসব-_ 
“সাধু-শিরোরত্ব খবি তুমিই সাত্বিক ! 
তুমিই বুঝিল! সার জীবের সাধন ! 
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতী তলে 
চির-মোক্ষফলপ্রদ-_-নিত্য হিতকর ! 

জীবময় নরুকুল--অকুল জলধি, 

ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিহ্ব প্রায় 

ভশিবদেহ অনুদিন ! এ ভবমগ্লে 

অক্ষয় তরঙহ্গমর জীবন-প্রবাহ ! 

দ্র-প্রাণিষদেহ-ক্ষয়ে এ ষিদ্ধ-সলিল 



১১৬ কবিগাথা । 
পা এস ক চরেরজততি 

হাস বৃদ্ধি নাহি জানে_ নিয়ত গভীর 

লোতোময় ! অহিত জগতে নহে তাক, 

অহিত-_নিক্ষলে প্রাণিদেহের নিধনে ! 

প্রাণিমাত্রে_কি মহত কিবা ক্ষুদ্রতম-- 

সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত, 

সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের, 

আপন আপন কার্যে জীবনধালণে । 

বালিবুন্দ যথা নিতা রেণুপরিমাণে 

বাড়ে দিবা বিভাবরী ; সাগরগর্ডেতে, 

'ক্রমে স্তপ--দ্বীপাকার-_ ক্রমশঃ বিস্কৃত, 

বৃহৎ বিগ্ুল দেশ তরু গিরিময়, 

তেমনি এ নরকুল উন্নত সদাই, 

সাধুকার্য্যে মানবের - প্রতি অহরহ? 

কর্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার, 
জীবকুল-কল্যাণ-সাধন অন্ুদিন | 

সে পরম ধর্ম, খবি, বুঝেছিলা তুমি 

সাধিলে, সাধু মহাস্মা, নিঃস্বার্থ সে ব্রত। 

মুছ অশ্রু খবিবন্দ-__খবিকুল-চুড়। 

দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে । 

কি বর অর্পিব আর, নিষ্াম তাপস, 
না চাহিল। কোন বর, এ সুকীত্তি তব 

প্রাতঃম্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে ! 
তব বংশে জনমি মহর্ষি ছ্ৈপায়ন 
কবিবে জগত্খ্যাত এ আশ্রয় ত্বব -. 



দেবহিতে দধীচির দেহত্যাগ | ১১১ 

পুণ্য বৃদরিকাশ্রম পুণ্যসৃমি মাঝে | 

বলিয়া রোমাঞ্চ তন হইল! বাসৰ 
নিরখি মুনীজ্মুথে শোভা নলিরমল ! 

আরম্তিল। তারশ্বরে চতুর্বেদ-গান, 

উচ্চে হরিসংকীর্ভন মধুর গম্ভীর, 

বাশ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ- ধ্যানমগ্ন খবি 
মুদিলা সয়নদ্বর বিপুল উল্লাসে । 
মুনি-শোকে অকম্মাৎ অচল পবন, 

ভপনে মৃছল রশ্মি, জিদ্ধ নভস্তল, 

সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছাস, 
বন লতা তক্ুকুল শোকে অবনত । 

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল, : 
নাসিক! নিশ্বাস-শুভ্য, নিম্পন্দ ধমনী, 
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ত্রহ্মরন্ধ, ফুটি 

নিরুপম জ্যাতিঃপূর্ণ-_ক্ষণে শুন্তে উঠি 
মিশাইল শুন্তদেশে ! বাঁজিল গম্ভীর 
পাঞ্চজজহ্য-_-হরিশজ্খ + শুন্তদেশ যুড়ি 
পুষ্পাসার বরধিল মুনীক্ছে আচ্ছাদি !-- 
দধীচি ত্যজিল1 তন্ছ দেবের মঙ্গলে । 

হেমচক্দ্র বন্দ্যাপাধ্যায় । 

চপ শা আগা শপ আজ জাই দু 



১১২ , কবিগাথা 1. 

রাখিণী গৌড়মললার-_তাল চৌতাল 

গাও তারে গাও সদা, তরুণ ভান, 
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ। 

জন হৃদয় প্রফুলকর চন্দ্র তারা, 

সবে মিলে মিলে গাও তারে । 

সুগভীর গরজনে কাপাইয়ে গগন মেদিনী, 

মহেশের মহৎ যশঃ ঘোব বারিদ ; 

সবে মিলে মিলে গাও তারে । 

প্রবল পিন্ধু শ্রোতস্বতী, প্রফুল্প কুস্থম বনরাজি 
অগ্নি, তুষার কেহই থেকন! নীরব ; 
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে, 
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, 

“*স্বৈমিন্দে মিলে গাও তারে । 
| ্ সভ্যেন্ছরনাথ ঠাকুর । 

,& সম্পূর্ণ । 








